ÅRSBERETNING 2004-2005
Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR).
Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer:
Guttorm Jenssen (leder)
Asbjørn Ødegård (nestleder)
Jon Egge (sekretær)
Arne Heilo (kasserer)
Per Kristian Wigmostad (styremedlem)
Foreningen har per 19.09.2005 83 medlemmer. Ordningen med firmamedlemskap er opphørt.
Siden forrige generalforsamling har foreningen holdt ett medlemsmøte. Faglig innlegg ved
Trond Hagtvedt og Arne Heilo. Vertskap: Cordis.
Styret har i siste periode holdt 9 styremøter hvorav 8 telefonkonferanser.
Saker som har vært til behandling:
1. Styret har hatt en gjennomgang av medlemslistene for vanlige medlemmer. Det har vært en
del medlemmer som ikke har betalt kontingent og som således sannsynligvis ikke ønsker å
være medlemmer lengre. Disse er nå utmeldt etter behørige purringer. Medlemstallet er derfor
nå kun 83 mot ca. 150 ved forrige generalforsamling.
2. Ordningen med støttemedlemskap fra industrien er nå opphørt etter vedtak på forrige
generalforsamling. Foreningen har således ingen firmamedlemmer lenger.
3. Foreningen er nå registrert i Brønnøysundregisteret etter anmodning fra bl. a.
skattemyndighetene
4. Styret har mottatt et tilbud fra Legeforeningens sekretariat om at de kan bistå med
utsendelse av kommunikasjonsmateriell til medlemmene. Vi har takket ja til dette og etter en
litt treg start ser nå dette ut til å gå fint.
5. Internettsider. Vi har nå ”gitt opp” våre nettsider som lå under Radiologforeningens sider.
Vi satser på å opprette egne sider direkte under legeforeningens sider. Dette vil gi oss større
fleksibilitet og bedre redigeringsmuligheter og vi vil få sider sydd over samme lest som andre
spesialforeninger f.eks. Norsk karkirurgisk forening.
6. Styret har mottatt henvendelse fra miljøet på Aker ang. karkirurgenes framstøt for å
definere sin egen virksomhet og i den sammenheng behovene for perifér karintervensjon
(både kirurgisk og radiologisk) i de regionale helseforetakene. Vi ønsker å være mer til stede
som en premissleverandør i disse spørsmålene og har henvendt oss til Norsk Karkirurgisk
forening i den anledning. Dette ikke minst for å kunne få mer kontroll over vår egen
virksomhet, men også for å kunne være med å spesifisere standarder for slik virksomhet i
Norge.

Bergen, 19.09.2005
Guttorm Jenssen (leder NFIR)

