
 

 
Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi  
 
Onsdag 23.11.16 kl. 14.30. Telefonmøte. 
 
Deltakere: Knut Haakon, Edmund, Ylva, Nora, Lars, Sigve 
 

 
SAKLISTE: 
 

1. Referat fra styremøte 12.10.16 godkjennes. 
 

2. Tilbud fra Hotellink. Knut Haakon har hatt et møte med dette firmaet. Hotellink tar seg 
av logistikk før og under høstmøtet. Påmelding, kommunikasjon med påmeldte, 
deltakerlister, navneskilt etc.  Pris ca kr 150 pr person påmeldt går til Hotellink, til 
sammen om lag 10 000 totalt om samme deltakelse som 2016. Rent praktisk legges de 
150 kroner til hotellprisen. Teknisk legges en link på NFIRs hjemmeside. Firmaene 
melder seg også på via denne siden.  
Firmapriser: kr 2000 pr m2, stand størrelser 4, 6 og 8 m2.  
Pris per firma for  innlegg: kr 3000 for 10 min.  
Ylva sender ut mail til alle firma om at det er mulig å melde seg på, så snart alt er klart. 
Knut Haakon sier fra til Lars når nettsiden er klar, da skal Lars legger da link på NFIR 
hjemmside. 
 
Påmeldingsavgift:  

Tidlig fugl  - før 15. juni: 

• 1000 overleger 

• 750 LIS / Radiograf 

• 750 Radiografer 
 Etter 15. juni 2017:  

• 1250 overleger 

• 1000 LIS / Radiograf 
 

3. Programkomite for høstmøtet 2017 
i. Foreslåtte navn er Knut Haakon, Ole Einar Heieren, Sigve Lye, Tone 

Meyer, Audun Braathen. Knut Haakon og Sigve tar dette videre og 
forespør kandidatene. Første møte rundt juletider.  

 
4. NFIR er invitert av Mayo klinikken til å være medarrangør for møte i Oslo i 2018, 

sammen med NKKF. Det er foreløpig litt uklart hva som forventes av NFIR. Vi signalerer 
en positiv holdning overfor Mayo, men vi trenger mer informasjon før vi forplikter oss. 
Knut Haakon kommuniserer med Mayo og vi tar dette opp neste styremøte.   

 
5. NFIR ønsker opprette nye stipend muligheter for NFIRs medlemmer. Vi trenger å 

benytte våre oppsparte midler og vårt overskudd på tiltak som kommer våre 
medlemmer til gode. 
 

a. To typer stipender?  



 

i. Kostander i forbindelse med hospitering er aktuelt.  
ii. Forskning? 

b. Her bør vi sjele til statuttene for Radiologforeningens Fond 
c. Avsette årlig sum fra NFIR budsjettet? 
d. Etablere søknadsskjema 
e. Dette blir neppe en stor jobb og drifte – trolig vil det ikke komme mange 

søknader per år. Men vi trenger noen klare statutter.  
f. Knut Haakon og Lars jobber videre med dette, kommer med forslag til 

utlysninsgstekst, totalsum per år av NFIRbudsjett, maks sum per søker per år, 
søknadskriterier og søknadsprosess, tidsfrister etc.  

 
6. Grenspesialitet og arbeid videre – Edmund orienterer om dette på neste møte ☺ 

 
7. Evt 

 
a. Ylva orienterer om fordeler ved evt å bytte bank mtp innskuddsrente. Nordea 

som vi har i dag har 0.05% innskuddsrente. DnB har marginalt høyere. Om vi 
flytter noe av NFIRs kapital over på en høyrentekonto, vil det kunne gi oss om 
lag 5000 kr i renteinntekter per år. Nordea har imidlertid ingen høyrentekonto, 
heller ikke Den danske Bank. Det er upraktisk for økonomiansvarlig å håndtere 
to banker. NFIR styret avventer å bytte bank, og vil revurdere dette om 6-12 
mnd, om saken da aktualiseres av renteoppgang!  

 
8. Neste styremøte: 17/1-17 1430. 

 
 

 
Mvh  
  
Lars Borgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


