Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Onsdag 21.06.18 kl. 14.30. Telefonmøte.
Deltakere: Knut Haakon, Ylva, Sigve, Nora, Lars
SAKSLISTE:
1. Referat fra styremøte 06.06.18 godkjennes.
2. Høstmøte 2018
a. Program
i. Moderatorer
1. Aorta=Sigve, Ylva=kvalitet, Lars=slag
2. Moderator har ansvar for å samle troppene etter pause
ii. 1100-1130: EVAR disasters, Lars har ansvar
iii. Antikoagulasjon: Ellen Brodin fra AHUS 14-1420
iv. 1540-1600: Simulatorstudie for EVAR, Knut Haakon
v. Parallellsesjon for radiografer: Kvalitet og utvikling for radiografer på
interensjonslab.
vi. 1100-1130 CT perfusjon falt ut av programmet.
vii. Edmund og Gitta søker til 30 min hver. Slagbolken etter dem blir da
1. Pause 1030-1100
2. Gjertsen 1130—1200
3. Stavanger 1200-1230
4. Panel 1230-1300
5. Lunch 1300
viii. Sigve hører med SUS overleger om ”Simulatorbruk ved slagbehandling.”
Sigve gir beskjed på mail til alle ila dagen. Dersom dette ikke går i boks,
så snakker Lars med Gjertsen.
b. Antall påmeldte: 63 så langt inkl industri
i. 4 karkirurger fra AHUS kommer kanskje
ii. Lars skal purre på Gjertsen
iii. Knut Haakon purrer Gittas påmelding
iv. , inkl. industri, 30+70 rom holdt av-for mange?
c. Æresmedlem - diplom ferdig, Audun Braathen holder innlegg
d. Radiograf program ferdig.
e. Valgkomiteen er aktivert. Det skal velges ny valgkomitee for 2 år.
i. Lars er villig til å bli med i den komiteen.
ii. Lars skal finne en til som kan sitte i komiteen.
f. Blomster/vin innkjøp:
i. Ylva kjøper inn 20 flasker vin og 3 blomsterbuketter. Spør om Anita på
Hotellet kan fikse dette.
ii. Vinen deles ut fortløpende av moderatoren
iii. Blomster til æresmedlemmer og avgående styremedlemmer, særlig
Lars☺
iv. Blomstene deles ut på torsdagen
g. Kursbevis – Sigve tar opp navn under høstmøtet, på dem som ønsker kursbevis

h. Invitasjon sendt til karkirurgene
i. Andre ting
i. Kontakt med hotellet? Knut Haakon mailer Anita og får konfirmert
practicalities.
ii. Firmarepresentasjoner:
1. 4 stk er påmeldt: Abbot, MedNordics, Mermaid, WingMed
2. Lars tar ansvar for moderasjon her. Lars tar med PC.
iii. Lars sender purring til alle NFIR medlemmer på mail, med oppdatert
program.
iv. Ny sekretær etter Lars: Nora eller Sigve? Tord? Monica?
v. Ylva jobber med regnskap og skal sende ut til oss og Pål Stokkeland så
snart som mulig
vi. Reiseregninsskjema til foredragsholdere, Ylva tar med i papirformat.
vii. Nora tar litt bilder under høstmøtet som legges ut på NFIR høstmøte.
Knut Haakon opplyser ved oppstart av møtet at alle møtedeltakere VIL
bli tatt bilde av og VIL bli publisert på Facebook ☺. #værforsiktig!
viii. Lars toaster, Anne Sofie takker for maten. Lar jobber videre med å finne
talere.
ix. Tryllekunstner – Knut Haakon mailer Tone om dette.
x. Vi dropper ballsalen som lokale for festmiddagen – vi blir færre enn i
fjor.
3. Stipend tildeling: inkl. beløp.
a. Kun en søker i år – Haseem Ahraf har søkt om 20.000. Dette innvilges av styret
uten aktivering av fjorårets komitee.
4. Årsmøte 2018, de viktigste punktene;
a. Årsmelding, gjennomgang
i. Inkludert status for bruk av bruk av fjorårets stipendmidler
b. Offentliggjøre stipend tildeling – si litt under prosjektet
c. Økonomi fremlegging på årsmøtet - Ylva
d. Diskusjon rundt industristøtte, ønskes det?
Diskusjon angående foreningens midler. Vi akkumulerer midler, for mye midler,
fordi vi får så få søkere til stipendmidler. Knut Haakon forbereder et lite
fremlegg om dette under årsmøtet.
e. Diskusjon rundt radiograf tilhørighet til NFIR, forslag fra Sigve/Nora. Knut
Haakon baker inn et par slides om dette, jfr referat fra forrige styremøte.
f. Valg
i. Kort tale for avtroppende styremedlem Lars – trenger ikke være så
kort…
ii. Og Edmund Søvik som vi glemte i fjor
iii. Valg – gjennomføres av valgkomiteen ved Erna:
1. Knut Haakon tar gjenvalg som leder 1 år, men fortsetter som
styremedlem ut valgperioden (ytterligere ett år), vara tar
gjenvalg 2 år.
2. Et nytt styremedlem skal velges: Tord eller Monica

3. Deretter må styret konstituere seg, finne sekretær, og tenke
strategisk i forhold til kontinuitet.
4. Knut Haakon sender mail til valgkomiteen mtp hva vara Carl Erik
ønsker videre
5. Ny valgkomitee – Lars skal finne et aktuelt menneske i tillegg til
seg selv.
5. Lisensiering - status
a. Brev til NoRaFor er sendt med spørsmål om forankring av videre prosess mot
en form for lisensiering av IR i Norge. Deretter søknad til sentralstyret på
høsten en gang.
6. NFIR logo – noen forslag er laget, revideres og legges frem for nytt styre. Styret jobber
videre med denne saken – presenterer ikke for høstmøtet i år.
7. Evt.
8. Neste styremøte: Bestemmes på høstmøtet!

Mvh
Lars Borgen
Sekretær NFIR

