Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Tirsdag 21.06.17 kl. 14.30. Telefonmøte.
Tilstede: Ylva, Sigve, Edmund, Lars, Knut Haakon
SAKSLISTE:
1. Referat fra styremøte 02.05.17 godkjennes.
2. Høstmøtet 2017
a. Påmelding per 210617; 14 firma (27 pers), 29 radiologer/radiografer
b. Utsendte mailer;
i. fra NFIR leder til alle NFIR medl + facebook (radiografer og NFIR)
ii. til leder for karkir Einar Brevik, som skulle formidle arrangementet til
sine medlemmer. Men fortsatt ingen påmeldte karkirurger
c. Gore stipend – Lars har søkt om midler. Ikke fått tilbakemelding enda.
d. Seldinger inviterte - det kommer to, begge er påmeldt. To fra Seldinger styret,
men ikke leder og nestleder
e. Underholdning torsdag kveld droppes
f. Diplom æresmedlemmer – Lars er på saken
3. Nye æresmedlemmer
a. Alle 4 kommer, og alle får diplom
b. Lars sier noe om Frode (5 min), og Gunnar Sandbæk sier noe om Tor
c. De 4 æresmedlemmene holder sammen et innlegg på en halv time
d. Innlegg om Staal på hjemmesiden skal legges ut av Lars
4. Nytt fond for IR
a. 3 søknader; midler kr 40000 er fordelt av komiteen (Staal H, Frode L). Alle tre
søkere er innvilget penger
b. Fordeling annonseres på årsmøtet, med oppfordring om nye søknader 2018
c. Redgjørelse fra 2017 recipienter om hvordan pengene kom til nytte /
forskningarbeid etc på NFIR høstmøte 2018
5. Oppdaterte NFIR lover
a. Nye valgregler for NFIR styre og valgkomite, forslag fra Lars – Paragraf 5, ledd 4
og 5:
”Styremedlemmer velges for 2 år. Leder og styremedlemmer kan gjenvelges 2 ganger i
samme verv.
Leder, sekretær og varamedlem velges i partallsår, mens nestleder, kasserer og
styremedlem velges i oddetallsår.
På generalforsamlinger i partallsår velges en valgkomité for to år, bestående av leder og
to medlemmer. På generalforsamlingen fremlegger valgkomiteen forslag til valg av
aktuelle styremedlemmer, og foreslår eventuelle delegater til nordiske og internasjonale
foreninger.”
Vi er enige om at dersom dagens vara Sigve blir medlt inn i styret med annen funksjon i år,
velges nytt varamedlem i år, men da for kun for ett år. Fra og med 2018 velges vara for 2
år av gangen

b. Varamedlemmets funksjon: Tilsendes innkalling og referat fra styremøtet, trer
inn i styremøtene ved forfall fra styrets medlemmer
c. Valgkomite (E. Skomedal, D. Bay) er orientert av Knut Haakon om mulige
lovendringer pr mail
d. Innkalling til årsmøtet, frist 30. juli, vedlegg;
i. Årsmelding er under utarbeidelse av Knut Haakon. Skal legges ut på vår
hjemmeside i løpet av juli
ii. Forslag om endring av valgregler skal også legges ut
iii. Lars og Knut Haakon ordner dette
6. Referat fra Seldinger-møtet (Ylva) utsendt til styret, bl.a. IR sertifisering, hva gjør vi?
a. Ylva har sendt ut fint skriftlig referat
b. IR sertifisering: Knapt 10 stk ble sertifisert på Seldingermøtet. Representant fra
Läkarselskapet var til stede og delte ut diplomer. Kravene liknet en del på
søknaden NFIR sendte inn til egen subspesialitet. Fartstid 2,5 år, dokumentert
IR kunnskap/ gjennomførte prosedyrer etc. Milepæl for IR i Sverige, en
anerkjennelse av IR som fag.
Legeforeningen har lagt vår søknad om subspesialitet på vent, vi har ikke
kommet videre med vår søknadprosess. NFIR bør trolig endre strategi mtp
formalisering av vår kompetanse, og det er naturlig å se til Sverige.
Denne saken overlates til sittende styre høsten 2018. Man må da gjøre
sonderinger på hvor man bør trykke på – Legeforeningen / Helsedirektoratet?
7. Høringer; alle ESR medl og nasjonale ledere; accred. systems in Europe. Knut Haakon
har svart ut spørsmål på hvordan vi er organisert i Norge.
8. Evt.
a. Nytt logo forslag er ikke utarbeidet enda
9. Neste styremøte: 17/8 kl 14.30
Referandum necesse est
Lars Borgen

