Referat styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Fredag 18.12.20 kl. 14.30-15.30. Telefonmøte.
Deltagere: Martin Herje, Ylva Haig, Monica Nightingale Rosenlund, Sigve Lye
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av referat fra styremøte 22.10.20. Referat sendes i separat vedlegg.
Godkjent
2. Valg av referent.
Sigve
3. Konstituering av nytt styre
Ylva Haig ny leder i NFIR.
Carl Erik Markhus, HUS og Martin Herje, St Olavs er nye styremedlemmer.
Kjartan Aasekjær, Drammen er ny vara.
Monica Nightingale Rosenlund og Sigve Lye fortsetter i styre.
Nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem trenger å velges.
Styrets nye sammensetning må deretter meldes inn til Brønnøysundsregisteret.
Skal det meldes inn til legeforeningen?
Ny kasserer trenger tilgang til nettbanken i Nordea og må kontakte banken for å få
tilganger.
Vi beslutter på dagens møte:
Ylva- leder
Sigve- nestleder
Martin- kasserer
Monica- sekretær/case of the month
Carl Erik- styremedlem
Alle sender fødselsnummer til Ylva, så registrerer hun I Brønnøysund registeret.
Monica har kontaktet legeforeningen og informert om nytt styre. Martin sjekker opp
med Nordea om tilganger på konto/nettbank, Ylva oversender kontonr.
4. Hvordan ønsker vi at høstmøtet 2021 arrangeres?
a. Digitalt eller fysisk i Tønsberg eller en kombinasjon?
Pleier å ha møtet i månedskiftet august/september. Gruppen er ganske unison
på at langstrakt møte over flere dager ikke er aktuelt. Ylva tar kontakt med
«industrien» i forhold til muligheter ved høstmøte.

b. Når og varighet? En gang over 1-2 dager eller mindre digitale møter? Abbott
har tatt kontakt og meldt interesse for å hjepe til å arrangere workshops eller
andre digitale løsninger hvis det skulle være aktuelt.
Kortere møte. Par timer foredrag, så årsmøte.

5. Skal vi ha et fysisk styremøte på Gardermoen slik som tidligere?
Hvis vi ønsker det må dato avtales og konferansepakke bookes snart. Har tidligere vært
avholdt i januar på Gardermoen airport hotel med styre og program komite for
høstmøte.
Nytt møte i januar, men da digitalt. Uke 3(tirsdag 19/1-21). Klokken 13.00-15.00. Lite
stemning for flyreiser sånn smittesituasjonen er nå.
Muligheter for høstmøte torsdag 2. september. Evt kan styret samles på Gardermoen
om smittesituasjonen har roet seg.

6. Neste møte? Januar 2021. Avtale dato og tid. Er fredager en bra dag?
Se over
7. Evnt.
Avtale med karkir. Hvor står vi?
IR kompetansekrav
Vi trenger ikke programkomite i år.
Mvh
Sigve Lye
Referent

