
  Side 1 av 2  
Norsk forening for abdominal radiologi  

 

Norsk forening for abdominal radiologi. Org.nr. 997 829 735. Bankkonto: 1503 26 11564  

11.3.2012  

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2012, 23. OKTOBER 2012  
Sted og dato:  
Rikshospitalet, 23. november 2012 kl. 1730.  

Tilstede fra styret:  
Leder: Åse Kjellmo, St. Olavs hospital, Trondheim.   
Nestleder: Kristin Mellingen, Vestre Viken HF, Drammen.  
Sekretær: Jarl Å. Jakobsen, Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet, Oslo.  
Styremedlem: Steinar Aasen, Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet, Oslo.  
Styremedlem: Jarle Rørvik, Haukeland universitetssykehus HF, Bergen.   

Ni andre medlemmer møtte.  

SAKSLISTE  

Foredrag om endometriose v/ Åse Kjellmo  
God diskusjon etter foredraget.  

Årsmøte  
Innkallingen godkjent, Åse Kjellmo valgt til ordstyrer.  

1. Behandle styrets årsberetning  
ÅK presenterte årsberetningen (vedlagt). Tilknytningen til NoraFor ble diskutert. NFAR blir 
en underforeningen. Spesialforeninger er overgripende mellom spesialiteter, opplyste Gaute 
Hagen. NFAR blir underforening til NoraFor.  

Vi har fått opp egen hjemmeside, bankkonto og mailadresse. Helsebiblioteket.no har en 
hjemmeside der vi kan registrer oss. Økonomisk er beholdningen kr 6500,-.  

14/2 blir det et eget seminar om preoperativ utredning før metastasekirurgi på Værnes. 
Programmet ble presentert. Legges ut på Noraforum (JÅJ). 1600,- for ikke-medlemmer, 
12000.- for medlemmer. Sendes også ut som egen e-post om mulig (JÅJ).  

Vi har per 17/9 26 betalende og vi nærmere oss 40 medlemmer.  

Årsberetningen ble godkjent.  

2. Behandle og godkjenne regnskap  
2011: 0 inn og 0 ut.  

2012 preliminært lagt fram. Overskuddet blir 7665 NOK.  
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3. Godkjenne budsjett for neste år  
Budsjett 2013 vedlegges, anslår inntekt på 57 000,- utgifter på 40 500,- med overskudd 
16 500,-.  

Budsjettet ble godkjent.  

4. Fastsette kontingenter  
Vedtak: holdes på kr 200,-.  

5. Valg.  
Styret stiller til gjenvalg. Valgt ved applaus. Styremedlemmer er valgt alternerende, se 
statutter.  

Valg av valgkomite: Ellen erstatter Åse, Gaute og Anne Taule fortsetter.  

6. Bred diskusjon med medlemmene om veien videre for foreningen  
Hva mener vi med abdominal radiologi? Diskusjonen bør også gå på intervensjon. Skal vi 
inkludere diagnostikk og intervensjon?  

Det var samstemmighet om at intervensjon skal inn i formålsparagrafen.  

Videre satsing ble diskutert. Stemningen gikk for å starte enkelt og med det faglige framfor 
det fagforeningsmessige.  

Det var forslag om at vi tar høstseminar med årsmøte høsten 13, og med prostata som temaet.  

 

Etter møtet gikk man ut og spiste sammen på Olivia i Hegdehaugsveien.  
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