Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Tirsdag 31.10.17 kl. 14.30. Telefonmøte. Tilstede: Sigve, Knut Haakon, Ylva, Nora, Lars
SAKSLISTE:
1. Referat fra styremøte 17.08.17 godkjennes
2. Referat fra årsmøte 31.08.17 godkjennes senere, når regnskapet er på plass.
Uoversiktelige data fra Hotellink har vært utfordrende å jobbe videre med, så vi
avventer godkjenning av årsmøtereferat til regnskapet er på plass.
3. Høstmøtet 2017
a. Oppsummering - arrangement, økonomi
i. Bra at vi var tilbake i den store salen. Gode utenlandske
foredragsholdere.
ii. Bra at det var mer tid til å besøke firmarepresentantene i år
iii. Buktaleren funket fint – gav god magefølelse.
iv. Bra at æresmedlemmene fikk litt tid under programmet.
v. God tilbakemelding fra Frode på mail
vi. Telefonisk god tilbakemelding fra Tor Gjølberg
b. Hva var bra/ikke bra og hva bør endres til neste år?
i. Skal vi ha middagen i Ballsalen neste år? Det tar vi opp med Anita når
høstmøtet i 2018 nærmer seg.
ii. Vi trenger å starte 60-30min senere enn i 2017.
iii. Skulle vi hatt en slags vert neste år? En person som binder det hele
sammen. En moderatorenes moderator. Sosialt og logistisk. Kanskje
kunne vi ha en klokke som vi ringer med når pausene er over.
4. Lisensiering norske IR, arbeidsgruppe NFIR
a. Analog til løsningen i Sverige, som har opprettet en sertifisering via sin egen
legeforening. Enten etter EBIR eller etter 2 år arbeid som intervensjonsradiolog
med dokumentasjon som sendes Seldinger. Delte ut første diplomer på
Seldingermøtet 2017.
NFIR ønsker å jobbe frem en slik løsning i Norge. Dette må gjøres i
overensstemmelse med Dnlf / HDir
b. Forslag på medlemmer i arbeidsgruppen: Anne Sofie Larsen, Gunnar Sandbæk
c. Ylva, Sigve og Knut Haakon kan tenke seg å være med.
5. Høstmøte 2018 – programkomité
a. Ulrik Carling, Dan Levi Hykkerud har takket ja til å være med i komiteen
b. 1-2 fra NFIR styret blir med i denne gruppen etter et møte der hele styret, Nora
er villig til å være med videre
6. NFIR stipend - lyses ut i januar
a. Godt overskudd i 2016. I tillegg 50 000+ overskudd på høstmøtet 2017.
b. Vi fortsetter dog inntil videre med 40 000 kroner i stipender årlig.
c. Utlysningen legges ut på Radiologforeningens sider om stipendordninger. Det
vil da gå ut en Facebook melding til alle Radiologforeningens medlemmer når
dette legges ut.
d. Bør legges ut primo januar 2018. Mail til alle NFIR medlemmer, NFIR
hjemmeside, Radiologforeningens hjemmeside. Søknadsfrist: 20. mars.

e. Samme vurderingskomite som i fjor
7. NFIR styremøter – fysisk møte
a. Lars foreslår januar!
b. Lars sonderer muligheter for møterom / lunch på ethotell på Gardermoen.
Sender mail til alle. Dato ikke bestemt.
8. Evt
a. Innrapportering av styresammensetning til Dnlf
i. KH: leder, Ylva: regnskapsansvarlig, Lars: sekretær, Sigve: nestleder,
Nora styrmedlem.
ii. Lars innrapporterer.
b. Nye krav til Karkirurgiske spesialitet
i. Lars forsøker få tak i forslaget til nye spesialistregler
9. Neste styremøte: forslag 5/12 kl 14.30

Moh
Lars Borgen
Sekretær NFIR

