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Styremøte i Norsk radiologisk forening 22. august 2013, kl. 10-15. 

 

Sted: Legenes hus, Oslo. 
 
Tilstede: Gaute Hagen (GH), Ulrika Ekseth (UE), Per Kristian Hol (PKH), Charlotte de Lange (CdL), 
Raymond Brønn (RB) og Hanne Munkelien (HM). 
 
 
 

Sak 54/13  

Velkommen til Charlotte de Lange og Raymond Brønn: De nye styremedlemmene ble ønsket 

velkommen og behørig presentert.  

 

Sak 55/13  

Referat fra styremøte 22.5.2013: Referatet godkjent med noen justeringer: 

a) Sak 48/13: Søknaden til Nordlandsbanken om bedriftskort ble borte i posten. GH må innhente 

nye underskrifter og søke på nytt.  

b) Sak 52/13: Melde inn nytt styre til Brønnøysundregisteret og Legeforeningen: Saken forsinket på 

grunn av ferieavvikling. Gjennomføres ultimo august.  

c) Sak 54/13: Henvendelse fra Helsedirektoratet om uttalelse angående spesialitetsstrukturen. 

Elisabeth Olstad har sendt inn høringsuttalelse.  

 

Sak 56/13  

Økonomisk status: Økonomien er god. Alt utestående fra Høstmøtet 2012 har kommet inn. Både 

kontingent og ekstrakontingent er utbetalt fra Dnlf. Venter siste utbetaling fra Dnlf samt inntekter 

fra Nordisk i Bergen. HM undersøker status der.  

 

Sak 57/13  

Oppgavedeling: GH deltar på et seminar 10.-11. september i regi av Norsk sykehus- og 

helsetjenesteforening. Han forbereder et innlegg og ønsker innspill.  

 

Sak 58/13  

Underkapasitet i radiologi: Styret foreslår at det legges til rette for en bred debatt om dette i de 

fora vi har tilgjengelig, som Noraforum, radiologforeningens nettsider, Dagens Medisin etc. 

Dernest lager styret et forslag til en bekymringsmelding som kan sendes til aktuelle 

helsemyndigheter. CdL utarbeider en liste over avdelingsledere for uttalelse. Saken diskuteres 

videre på styremøtet 24. oktober.  

 

Sak 59/13  

Landsstyret i Legeforeningen: Styret tar referatet fra Landsstyret til etterretning, og foreslår 

Kristian Fosså som kandidat til representant for Fagmedisinsk gruppe i Dnlfs landsstyre.  

 

Sak 60/13  

Röntgenveckan: Det avholdes styremøte 3. september under Röntgenveckan i Uppsala.  

 

Sak 61/13  

Eventuelt: Spesialforeningene bli omgjort til underforeninger: CdL sender en henvendelse til Dnlf 
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om konsekvensene med hensyn til hvilke nivåer som blir høringsinstans, hva som skjer med 

kontingentene etc. Eventuelle statuettendringer tas opp på Generalforsamlingen 2014.   

 

Neste styremøte blir i Uppsala 3. september 2013.  

 

 

Hanne Munkelien 

referent 

 

 

 

 


