
 

 

         Trondheim, 28.10.20 

Referat fra årsmøte i Norsk forening for abdominal radiologi 

Dato/sted: Onsdag 28.10.20, kl 18.00. Digitalt på Zoom. 

Referent: Synnøve Nordermoen, sekretær 

Til stede: 

o Leder: Anne Negård, Ahus (Anne.Negard@ahus.no) 
o Nestleder: Ida Bjørk, OUS (bjoida@ous-hf.no ) 
o Sekretær: Synnøve Nordermoen, St Olav (synnove.nordermoen@stolav.no) 
o Kasserer: Fride Tennebø, Ålesund (Fride.Tennebo@helse-mr.no) 
o Styremedlem 1: Bernt Christian Reitan, Haukeland 

(bernt.christian.reitan@helse-bergen.no) 
o Styremedlem 2: Hans Kristian Bø, Bodø (hans.kristian.bo@gmail.com)   
o I tillegg påtroppende styremedlem Aida Kapic Lunder og ett medlem av 

foreningen. 

 

Saksliste:  

1. Anne Negård åpnet årsmøtet. Årsmøteinnkallingen ble godkjent.  
2. Anne Negård la fram styrets årsberetning. Foreningens aktiviteter 2019-2020: 

a. Styret har hatt fire styremøter i løpet av året. To fysiske møter ifm årsmøtet og 
dagsseminar på Gardermoen, og to skype-møter. 

b. Vinterseminar avholdt på Gardermoen i februar 2020. Ida Björk orienterte. 
c. Radiologforeningens høstmøte 2020 ble avlyst pga corona. Det var planlagt 

innlegg fra gyn.gruppa i Bergen ved Kari Wagner-Larsen og Sigmund Ytre-
Hauge. Kari Wagner-Larsen skal holde foredraget på Radiologforeningens 
årsmøte på Zoom 29/10. 

d. Beste fagartikkel 2019. Hans Kristian Bø orienterte om at det ikke var kommet 
inn noen forslag på dette. 

e. Planlagt sponsing av deltakelse på ESGAR summer school utgikk fordi 
arrangementet ble avlyst pga corona. 

f. ESGAR liver workshop utsatt til 29.-30. oktober og omgjort til virtuelt kurs 
pga corona. 

g. Oppdatert hjemmeside. Enkelt å oppdatere: bare å sende mail til 
Legeforeningens webmaster. 
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3. Regnskap for 2019. Fride Tennebø orienterte. Foreningen har god økonomi og hadde 
også i 2019 litt større inntekter enn utgifter, som genererer overskudd. Ved utgangen 
av 2019 hadde foreningen innestående kr 304.820,75. Regnskapet ble godkjent. 
Status pr 28. oktober 2020: 70 betalende medlemmer i 2020. Kassebeholdning kr 
344.386,85. 

4. Budsjett 2021. Fride Tennebø la fram forslag til budsjett 2021. Budsjettforslaget 
legger opp til et lite underskudd, men resultatet vil avhenge av hvordan man setter 
deltakeravgiften på det planlagte dagsseminaret i mai 2021. 
Budsjettet ble godkjent. 

5. Planlagte aktiviteter i 2021: 
a. Vårseminar 10. mai 2021 på Værnes. Det blir to tema: traume og postoperativ 

buk. Synnøve Nordermoen orienterte. 
b. Radiologforeningens høstmøte 
c. Beste artikkel 2020 
d. Fortsatt oppdatering av hjemmeside 
e. Rekruttering av LIS til fagområdet 

i. Gratis kursavgift på vårseminaret til 10 LIS. 
ii. Stipend til ESGAR summer school for LIS (hvis dette kan arrangeres i 

2021). 
6. Valg til styret. Anne Negård gir seg. Ida Björk innstilt som ny leder og Bernt Christian 

Reitan som ny nestleder. Aida Kapic Lunder fra Ahus innstilt som nytt styremedlem. 
Alle valgt ved akklamasjon. 
Endringer i valgkomitéen: Ellen Viktil (OUS) går ut av valgkonitéen. Ida Björk (OUS) 
trer inn, som leder av foreningen. Anne Negård (Ahus) og Ingfrid Haldorsen 
(Haukeland) fortsetter i valgkomitéen. 

7. Eventuelt: Anne Negård informerer om at hun har blitt nasjonal kontakt for ESGAR i 
Norge. Hun informerer om ESGARs bidrag ved arrangering av workshop og 
oppfordrer folk til å ta kontakt hvis de har idéer til eller ønsker å arrangere dette. 

 

 

 

 


