Referat fra NFIR Generalforsamling 2016
Tønsberg 1. Sept 2016
1.
2.
3.
4.

Møteinnkalling godkjennes
Valg av møteleder - Knut Haakon Stenseth
Valg av referent - Lars Borgen
Årsberetning v/leder Knut Haakon Stensæth
a. Årseberetningen ligger på NFIRs hjemmeside og er sendt ut til
medlemmene sammen med innkalling til generalforsamling
i. Styret har hatt 8 styremøter per telefon
ii. Styret har jobbet mye med forberedelse til årets høstmøte. Mye
logistikk. Kongressarrangør vurderes for neste år, men det vil
øke deltakerprisen betydelig.
iii. Norsk radiologisk forening ønsket NFIR høstmøtet som en del av
Norsk radiologisk høstmøte, men NFIR avslo, i alle fall for i år.
Om NFIR møtet skal være på vår eller høst er et spørsmål,
høstmøtet kommer nesten i konflikt med CIRSE.
iv. Vi har videreført Case of the month, vi har videreført
nettløsning for vår hjemmeside via Legeforeningen.
v. Vi har nedsatt en gruppe som har jobbet frem et forslag til
sjekkliste for intervensjonsradiologiske prosedyrer. Legges frem
i løpet av høstmøtet.
vi. Vi utnevner foreningens første æresmedlemmer på årets
høstmøte.
vii. Anne Sofie Larsen og Knut Haakon Stenseth satt i gruppe som
utarbeidet nytt kodeverk.
viii. Anne Sofie Larsen er medlem i NORKAR styringsgruppe.
ix. Sigurd Berg er medlem i EIRT (europeisk spesialiseringsforum)
x. Ylva Haig deltok på Seldingserselskapets årsmøte på Gotland i
mai 2016
xi. Vi skulle hatt Seldingserselskapet på besøk på høstmøtet
xii. Lars Pederstad, Fredrikstad, har tatt EBIR eksamen. NFIR dekker
eksamensavgift.
xiii. Dag Bay og Erna Solberg fortsetter som valgkomite
xiv. Viktige saker for kommende året:

1. Videre arbeid med søknad om grenspesialisering. Vi vil
søke samarbeid med Seldingerselskapet, som er i samme
båt som oss.
2. Stipendmuligheter: NFIR ønsker å dele ut stipender til
våre medlemmer i større grad enn frem til nå. Vi vil
endre føringene, slik at vi også kan tilkjenne
overleger/spesialister stipender.

5. Regnskap og budsjett v/kasserer Ylva Haig
a. Endre høstmøte årstall under inntekter til ”Deltakeravgift
medlemmer høstmøtet 2015”.
b. Ylva sjekker rentesats vi har NFIRS bankkonto
c. Jørg Geisler, Tønsberg, spilte inn at vi ikke trenger legge opp til stort
overskudd,
d. Regnskapet er godkjent av vår revisor Pål Stokkeland.
e. Pål Stokkeland fortsetter som revisor, han har sagt seg villig til det.
f. Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskap.

REGNSKAP PERIODEN 01.01.2015-31.12.2015
INNTEKTER
Medlemskontigent 2015
Renter
Annonse hjemmeside
FSLB betalt for mye 2014
Firmadeltagelse høstmøte 2015
Deltageravgift medlemmer høstmøte 2014
Støtte Radiologisk Forening
SUM

Beløp, NOK
kr 19 403,83
kr 6 319,42
kr 62 500,00
kr 3 500,00
kr 96 000,00
kr 11 700,00
kr 25 000,00
kr 224 423,25

UTGIFTER
CIRSE medlemsskap 2015
Diverse konto/overføringskostnader 2015
EBIR påmeldingsavgift
Karkirurgisk jubileumsmøte
Div gaver etc
Høstmøte 2015
Dnlf annonsegebyr
Rest høstmøte 2014
Pål Stokkeland for mye fra 2014

Beløp, NOK
kr 58 289,72
kr 2 529,75

SUM

kr 3 279,50
kr 1 679,60
kr 99 208,99
kr 15 625,00
kr 16 458,70
kr 2 100,00
kr 199 171,26

Saldo per 31.12.14
Inn
Ut
Saldo per 31.12.2015

kr 444 442,10
kr 224 423,25
kr 199 261,26
kr 469 694,09

BUDSJETT 2017
INNTEKTER
Medlemskontigent 2017
Renter
Annonse hjemmeside
Deltagelse høstmøte firma
Deltagelse høstmøte medlemmer
Støtte Radiologisk forening

Beløp, NOK
kr 28 750,00
kr 1 200,00
kr 50 000,00
kr 138 000,00
kr 42 250,00
kr 25 000,00

SUM

kr 285 200,00

UTGIFTER
CIRSE medlemsskap 2017
Diverse konto/overføringskostnader
EBIR
Reiseutgifter og andre utlegg (kongress,gaver)
Høstmøte
Stipend
DNLF del av annonser på hjemmesiden

Beløp, NOK
kr 80 000,00
kr 5 000,00
kr 21 000,00
kr 20 000,00
kr 100 000,00
kr 30 000,00
kr 12 500,00

Sum

kr 268 500,00

6.

Lovendringsforslag:
a. 1. Kontingent heves fra kr 200 til 250 NOK
i. Kontingenten ble i sin tid senket på bakgrunn av at NFIR har
godt med midler på bok.
ii. Hvorfor heve kontingenten når vi går i pluss? Vi ønsker buffer,
slik at vi ikke er sårbare for f.eks. lav deltakelse på NFIR
høstmøtet.
iii. Sannsynligvis til vi øke utgifter til stipend betydelig
iv. Forslaget godkjennes av Generalforsamlingen
b. 2. §5 endres fra “Styret velges for 2 år” til “Styret velges for 2 år. Leder
og styremedlemmer kan gjenvelges 2 ganger i samme verv”
i. Anne Sofie Larsen foreslår at vi ser på en praktisk / formell
løsning på hvordan vi forebygger at hele NFIRs styre byttes ut
samtidig.

1. Hva med at leder må ha sittet i styre i en periode
tidligere?
7. Utnevnelse av æresmedlemmer i NFIR
a. NFIR utnevner i år to æresmedlemmer:
i. Staal Hatlinghus. Edmund Søvik innledet, og Staal fikk overrakt
en gave. Staal hilste også fra Geir Hafsahl og takket for
utmerkelsen
ii. Geir Hafsahl. Geir var forhindret fra å delta på årets
generalforsamling, men fikk hederlig omtale av kollega Eric
Dorenberg. Eric fikk overbrakt gave på veiene av Geir.

