Norsk Spinalkirurgisk Forening
Generalforsamling 2015
Fredag 23. oktober kl. 14.30 – 14.45
Sted: Plaza Hotell – Blu Room
1.

Godkjenning av innkalling

Er sendt til medlemmer i NSKF
Godkjent

2.

Valg av møteleder og referent

Møteleder : G. Lønne
referent: E Franssen

3.

Årsberetning

Årsberetning 2015
Norsk Spinalkirurgisk Forening har hatt ønske om å styrke samarbeidet mellom ortopeder og
nevrokirurger som driver med spinalkirurgi. Vi har ikke lykkes med å arrangere Symposiet hos
nevrokirurgisk høstmøte i år slik planen var, men satser da på videre tilknytning til ortopedisk høstmøte.
Svolværkurset, et obligatorisk ryggkirurgikurs for ortopeder, ble ikke arrangert i år. Det er selvsagt ikke
foreningens oppgave, men det er viktig at foreningen støtter opp om det grunnlaget som er lagt etter to
svært vellykkede kurs i Svolvær de foregående år. Vi håper at dette sporet får fortsette under kurset som
skal/bør holdes 2016.
Foreningens medlemmer har fått tilbud om assosiert medlemskap til Eurospine. Dette arrangeres i
skrivende stund, og rapport derfra foreligger derfor ikke. Må evt etterspørres på gerenalforsamlingen.
Det er ere store forskningsprosjekter på gang med samarbeid på tvers av faggrupper og helseregionene
noe som er med på å styrke vårt fagområde.
Framtidsvisjoner: Mulighetene for et arrangement rundt spinalkirurgi utover basiskurset for ortopeder, bør
vurderes. Dette vil kunne styrke faget ytterligere, og vil også kunne endre foreningens økonomiske
fundament. Dette vil imidlertid kreve god planlegging og en stor arbeidsinnsats av ere…
Vi har stort sett kommunisert på mail i år, det gjelder også planleggingen av årets Symposium. Årets
regnskap vil bli sendt foreningens medlemmer og lagt fram på generalforsamlingen.
I år er det valg på ny formann. Jeg takker for meg etter å ha sittet perioden min på 4(+) år. Jeg startet opp
etter at foreningen hadde ligget brakk og har lært at vi har mange dyktige ryggkirurger i dette landet, og
foreningen har et grunnlag å vokse videre på. Jeg vil ønske min arvtager lytte til.
Vi ønsker alle velkommen til årets Symposium og etterfølgende generalforsamling.
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Greger Lønne Formann NSKF

4.

Regnskap

REGNSKAP NSKF september 2015
Antall betalte medlemmer 2015 (fom 100315): 22.
Utgifter fom oktober 2014 til d.d.:
Gave høstmøte 2014: 265,90
Prislagte tjenester: 185,Disponibelt beløp: 27 453, 98
Gjøvik 110915
Inger Opheim Kasserer NSKF

Godkjent

5.

Videre strategi for foreningen

Vårmøte for ryggkirurger.
Serti sering av ryggkirurger bør følge Eurospine sin modell. Vi er for små til å arrangere
liknende. Bør dekkes av fond III, avtale med DNLF bør opprettes.

6.

Valg av styrerepresentanter

Valgkomitéen sitt forslag ble godkjent (se nedenfor)
Valgkomitéen fra i år videreføres til neste år
Valgkomiteen har kommet fram til følgende forslag til nye kandidater når det gjelder de som er på valg i
styret i NSKF.
Formann: Roger Trana (Ullevål)
Kasserer: Inger Opheim (Gjøvik)
Styremedlem Raphael Adobor (Rikshospitalet)
Vara: Kay Müller (UNN Tromsø)
Status for styret før nytt valg i oktober:
De med stjerne på ble gjenvalgt i fjor, de uten er på valg i år. De kan gjenvelges. Det er formann som har
en begrenset periode.
Formann: Greger Lønne
Nestformann: Øystein Nygaard*
Kasserer: Inger Opheim
Sekretær: Eric Franssen*
Styremedlem: Roger Trana
Styremedlem: Lars Hübschle*
Vara: Raphael Abodor, Tore Solberg*

fi

For valgkomiteen (Tore Solberg, Raphael Adobor, Ivar Rossvoll) Ivar Rossvoll

7.

Fastsettelse av kontingent for 2015

Kontingent på 300 kr videreføres.

8.

Eventuelt

1. Eurospine : alle medlemmer i NSKF er assosierte medlemmer i Eurospine.
2. Kay Muller orienterte hvorfor det ikke ble mulig med symposium på Bjørvika som planlagt.
De har en vanskelig policy for adgang til eksterne. Neste år og fremover vil NSKF
symposium nne sted ved Plaza. Avgift til foredragsholdere og lokaler vil bli delt mellom
foreningene (NK-ORT).
3. Formann R. Trana ønsker forslag til neste år symposium per mail.
4. Det er ett klart ønske om felles rygg "beste frie foredrag" sesjon fredag formiddag før
symposium.
5. Det ble bemerket for få abstrakter i år.
6. I.Rossvoll orienterte om ny og bra treningsmodell til spinalkirurgi som er tatt i bruk ved St
Olav. Firma kommer fra Tyskland med modell. Pris rundt 1000 Euros/dag 8 delt./kurs.
7. A. Seipp orienterte om ryggkirurgikurset. Tanken er at det skal holdes annehvert år, som før
på Svolvær men med 80 deltakere i steden for 40. Neste kurs planlegges fra 18-22 april
2016.
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Referent: Eric Franssen Sekretær NSKF

