
 
 
Referat styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi  
 
Fredag 16.10.20 kl. 14.00. Møtet skjer via Zoom, bruk email link 
 
Deltagere: Monica, Knut Haakon, Ylva, Sigve, Nora 
 
SAKSLISTE: 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 25.08.20. 
 
Godkjent. 

 
2. Årsmøte 2020 

a. 22. oktober 2020 kl 15.00 på Zoom. Alle medlemmer får en mail med link til 
årsmøtet. Vi går gjennom agenda. 
Zoom tillater avstemninger med en håndsoppreknings-knapp, vi tester det. 
Har utvidet zoom-abonnementet så vi ikke blir stoppet etter 40 min, kan ta 
opptil 100 deltagere. Det er også mulig å ringe inn. 
 

• Kan evt ved avstemning la de som er imot rekke opp hånda. 
 

b. Valgkomiteen er ferdig og har en innstilling på 2 nye styremedlemmer. Valg-
komiteen tar også gjenvalg for 2 år. 
 
 
 

c. Regnskap 2019 
 

• KH presenterer powerpoint som skal avholdes på årsmøtet. KH fungerer 
som møteleder. Sigve som referent. 

• Man diskuterer når sittende styre går av(etter høstmøtet, eller ved 
årsslutt). Nora hører med legeforeningen hva som er naturlig ift dette. 

 
• Nora sender mail til Anne Sofie om hun har fått dekket EBIR utgifter. 

 
• Blir ingen vararepresentant nå. 

 
Man diskuterer muligheten for å bli en underforening i stedet for 
spesialforening. Underforeningen kan i større grad bestemme egne 
medlemmer og medlemmer av styret (mulig tema på frie innlegg). 
 

• Nettbasert prosedyreliste. KH ytrer ønske om å fortsette arbeidet med 
dette. 

 
 

3. Budsjett 2021 ligger vedlagt. Hvordan skal høstmøtet 2021 arrangeres? 
 

• Planlegges med digitalt møte neste år. Firma deltagelse diskuteres, man 
regner med 10 firmaer. P.k  2.6 15625kr i stedet for 12500kr. 

• NFIR kontingent vil stå uendret. 



 
 
 

4. ETF (European Trainee Forum) representanter, godkjent av valgkomiteen; Lasse Røvik, 
AHUS, og Anne Marte Schrøder Aasen, OUS. Tar det opp som punkt på årsmøtet.  
 
 

 
5. Neste møte: Årsmøte 22/10 kl 15.00 

 
• Styret kobler seg på 14.45. 

 
 

 
Mvh  
Sigve Lye 
Referent 


