Referat styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Mandag 02.03.20 kl. 10.30. Telefonmøte.
Tilstede: Knut Haakon, Sigve
Fraværende: Nora Christine, Monica, Ylva
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av referat fra styremøte 20.01.20.
Godkjent.
2. Høstmøte 2020
a. Flyttes til 20.-21. august på Quality Hotel Tønsberg, mail utsendt

b. Anita Nordby fortsatt kontakt, ordner med booking side og oppgjør
KH ordner med Anita. Ca 18000kr spart ift Hotellink.
c. Hotellink reengasjeres ikke
d. Forelesere
i. Fortsatt noen ikke bekreftet, reserveløsninger?
DeVries har ikke svart enda. Kunne vi fått Nuno Dias også på aorta, KH
snakker med Frode. Janet Powell? Ikke hørt noe fra Bradbury(Sigve
prøver igjen). Torcello? Heller? Usikkert om Nora har hørt med
stipendmottagere.
ii. Fått 12000 fra Abbott
Tilsvarer honorar til 2 forelesere.

e. Radiograf program
Ikke hørt noe. Drammen skal holde dette.

3. Dnlf møte – orientering
a. Videre arbeid bestemt, ny kontakt etter karkir. vintermøte 12. mars
3 representanter fra hver gruppering. Må få utført sine læringsmål. Felles
forståelse for at man ikke skal ødelegge for hverandre.
b. Håper å kunne presentere en ”avtale” på vårt årsmøte i år

4. Kan vi få laget IR prosedyreliste på nett?
Mulig vi skal grave opp denne løsningen igjen. Prosedyreliste som de har i
Storbritannia. Sette ned gruppe for dette. Kunne man hørt med legeforeningen om de
har noen løsninger for registrering av prosedyrer. (Nora?)

5. Endre lover; egen gruppe for assosierte medlemmer
Lovendringsforslag fra Dordi Stensvåg. Foreslår at alle i organisasjonen må være
radiologer. Alle andre må være assosierte medlemmer, og har da ikke stemmerett.
6. NFIR Fond
a. Ny mail medio mars.
1 søknad fra Frode om å holde et avansert aortakurs. Nora må sende ut ny mail
om påmminnelse om frist for søknad(1. april).
7. Kan vi kaste gamle NFIR papirer?
Vi har referater tilbake til 2015. Skanne inn evt viktige historisk data. KH vil prøve å gå
gjennom. Det ligger noe historisk data på nettsidene allerede(fra -08)

8. Neste styremøte:
Fredag 17/4 kl 1400.

Mvh
Sigve Lye
Referent

