
Styremøte i Norsk radiologisk forening 21. mars 2013

Sted: Legenes hus. Oslo

Tilstede: Gaute Hagen, Per Kristian Hol, Elisabeth Olstad, Petter Hurlen, Roar Pedersen, Ulrika 
Ekseth og Hanne Munkelien

Sak 29/13
Møte med Bent Høie: GH hadde forberedt en presentasjon av radiologenes arbeid, og gikk gjennom
den. 

Sak 30/13
Referat fra styremøte 09.03.2013, ECR, ble godkjent. 

Sak 31/13
Saker til Generalforsamlingen 2013 (saker må meldes 8 uker før 21. mai, dvs. innen 26. mars)

1. Vedtektsendring ved valg av styremedlemmer: Forslag til ny tekst er godkjent i styret, og må 
legges ut på nett og sendes alle medlemmer minst 4 uker før generalforsamlingen. RP sendt ut info 
og påminnelse til medlemmene. 

2. Opphør av revisor til røntgenfondene: Røntgenfondene er fritatt for revisjonsplikt. Saken tas opp 
i generalforsamlingen som orienteringssak. 

3. Opphør av revisor til NoRaFo: Spørsmål om endring i revisjonsplikten har relevans for Norsk 
radiologisk forening besvares slik at Anne Sesaker: 

”Legeforeningens foreningsledd er regnskapspliktige i hht Legeforeningens lover § 3-3-4. 
Foreningsleddenes revisjonsplikt framgår av de samme lovers § 3-3-1. Sentralstyrets vedtak i sak 
332/06 8.12.2006 presiserer at regnskapene skal revideres av registrert eller statsautorisert 
revisor.”

Legeforeningens lover er derfor bestemmende for foreningsleddenes regnskaps- og revisjonsplikt 
uavhengig om det enkelte foreningsledd etter norsk lov er regnskaps-/revisjonspliktig.

4. Opphør av revisor til Radforsk: Se pkt 3. Dette er en avgjørelse Niels Einar Kløw må ta. 

Sak 32/13
Valg av styremedlemmer: Se sak 31/13 punkt 1). GH har tatt kontakt med valgkomiteen for at de 
skal finne nye medlemmer til generalforsamlingen. 

Sak 33/13
Ryggkirurgiens krav om CT totalcolumna: GH har sendt forespørsel fagmedisinske foreninger for 
ortopedi og nevrokirurgi for å avklare dette.  

Sak 34/13
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Samarbeidsforum radiografer/med. fysikere: Erfaringer fra Danmark og Sverige tilsier at det er 
fruktbart å samarbeide av flere grunner: 

a) Økonomiske fordeler
b) Arrangementsmessige fordeler
c) Faglig innhold kan opprettholdes
d) Fordel for utstillere å ha ett arrangement å forholde seg til. 

Styret går derfor inn for at radiologene samarbeider med radiografer og medisinske fysikere om å 
arrangere Høstmøtet 2014, under forutsetning av at 

1) det faglige, radiologiske innholdet opprettholdes med eget program for radiologer, og at
2) sosiale sammenkomster forbeholdt radiologer prioriteres, for å styrke samholdet, og at
3) det arrangeres felles seminar for alle faggruppene, for eksempel med helsepolitisk tema. 

GH sitter i samarbeidskomiteen. 

Sak 35/13

Eventuelt 
1) Høring om spesialitetsstruktur: Saken er styrebehandlet, og foreningen slutter seg til at 

grenspesialitetssystemet opprettholdes. EO sender forslag til høringssvar til styret for 
vurdering. 

2) Utbetaling av styrehonorar: Styret vedtar at beløpet utbetales om våren, og at vedtaket 
dermed får umiddelbar virkning. UE har ansvar for dette. 

Neste styremøte avholdes 25. april i Legenes Hus.

Hanne Munkelien
sekretær
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