
Norsk Spinalkirurgisk Forening

Generalforsamling 2014

Fredag 25. oktober kl. 14.30 – 14.45

Sted: Plaza Hotell – Base One

1.      Godkjenning av innkalling
Godkjent

2.      Valg av møteleder og referent
Møteleder : G. Lønne 
referent: E Franssen

3.      Årsberetning
Viser til vedlagt dokument

4.      Regnskap
Viser til vedlagt dokument

5.      Arrangementer 2014 – kort rapport
Viser til årsberetning

6.      Videre strategi for foreningen
Det ble diskutert behov for egen nettside.
Medlemskap i Legeforeningen vs ortopedisk forening ble tatt opp.

7.      Valg av styrerepresentanter
Halve styret sto til gjenvalg og ble gjenvalgt.
Greger Lønne ønsker å slutte neste år etter 4 år som formann i styret.
Det ble utnevnt en valgkomité bestående av Ivar Rossvoll og begge varaer i NSKF Raphael 
Abodor og Tore Solberg .

8.      Fastsettelse av kontingent for 2015
Kontingent er for tiden 300 kr og endres ikke.

9.      Eventuelt



1. Eurospine har tatt kontakt med alle nasjonale spinal kirurgiske foreninger i Europa. Alle 
formann vil bli  invitert til møter/ arena for å diskutere felles europeiske problemstillinger som 
utdanning av fremtidige spinalkirurger m.m. De er også foreslått at medlemmer i NSKF  blir 
assosierte medlemmer i Eurospine. Dette ble akseptert, G Lønne sende svar til Eurospine.

2. Neste år Spinal kirurgisk Symposium blir på Bjørvika. NSKF skal stå som arrangør. Tema bør 
bestemmes før jul. Ønsker fra salen: behandling ved residiv prolaps og  hvordan starte en  
spinal kirurgisk AVD.

3. Frie foredrag sesjon på fredag  formiddag blir felles med NK og vil også finne sted på Bjørvika.
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