Styrelsemöte i Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi.
Tid och plats: Lördagen den 7. mars, 2015. ECR i Wien kl. 12-14.00, inkl. lunch.
Meeting Room 2.12, Austria Center Vienna, Wien.
Närvarande:
Ola Björgell, president, Sverige
Maríanna Garðarsdóttir, sekreterare, Island
Hans-Jörgen Smith, kassör, Norge
Gaute Haugen, ledamot, Norge
Birthe Höjlund Bech, ledamot, Danmark
Michael Bachmann Nielsen, ledamot, Danmark
Seppo Koskinen, ledamot, Finland
Katrine Åhlström-Riklund, ledamot, Sverige
Ursäkt/icke närvarande: Torbjörn Andersson, ledamot, Sverige och Anne Taule,
ledamot Norge/ Hildur Einarsdóttir, ledamot, Island och Roberto Blanco, ledamot,
Finland.
§1 Mötets öppnande
Presidenten öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Kallelse har skett via mail till
styrelsen. Presidenten hälsar från Torbjörn Andersson.
§2 Föregående protokoll och dagordning
Protokoll fran föregående styrelsemöte Wien 2014 genomläses och godkänns av
styrelsen. Övriga frågor efterlyses.
Angående professorsmöte i Malmö i höst, då har MG varit i kontakt med professor
Jarl Jacobsen, Norge angående möte, eftersom han initierade professorsmöte i Bergen
2013. Professor Jacobsen tyckte att det vore mera passande att professor i
vederbörande land håller i mötet och OB föreslår professor Olle Ekberg. MG kommer
att vidarebefordra mailen till professor Ekberg och be honom hålla i detta. Det
bestäms att man får väl inkludera adjungerade professorer/amanuenser. Godkänns av
styrelsen.
§3 Ekonomi (Hans-Jörgen Smith)
Redovisning är klar, men ej signerat. Justerad samt signerat protokoll från dagens
styrelsemöte samt stadgar behövs skickas till banken, Nordea Bank i Stockholm.
Signeras av alla, får skannas in.
Justeringsmän behövs, två stycken, Michael och Birthe föreslås. Godkänns av
styrelsen.
§4 Nordisk kongress
Nordisk kongress kommer att hållas på Malmö Arena i september. Tema:
Personalised imaging. Engelsk-språkiga programmet behöver diskuteras, se separat
paragraf. OB visar lokalerna som ser mycket fina ut och är tekninsk väl utrustade. I
allt planeras 15 sessioner paralellt, symposier och kurser som man kan anmäla sig till
vid registrering. Det finns spännande social program och allt är inkluderat i
kongressavgiften. Utställning planeras som vanligt. Huvudsponsorer har tackat ja och
smärre företag kommer att kontaktas nu. Företagen sponsrar med 100-150 tusend
SEK och ner till 10.000 SEK. Vissa får hålla symposier, ibland 90 minuter. Nya

industriregler finns var det konstateras att de endast får medverka till vissa saker.
Information om detta meddelas gärna till de land som håller i kongresserna 2017 och
2019, Island och Danmark.
Programmet gås igenom. Nordiska kongressen med Röntgenveckan sammanstår av 4
dagar engelsk språkigt program i en sal. Röntgenveckan pågar samtidigt och
sammanstår av program på svenska. Registrering kommer att öppnas om 10 dagar
ungefär på www.rontgenveckan.se.
§5 Nordic Case competition, vid Nordisk kongress i Malmö
Case report competetion på Pallisad Öst" på Malmö Arena kl 14.00-16.15 på tisdagen
den 8 september.
Jury: Birthe, Hans-Jörgen, Seppo, Gaute, OB.
Deltagare: Danmark: Mia Østergård, Anne Backlund. Finland: Milja Holstila, Ville
Armio. Sverige: Karolina Lundstam, Dejan Jovanovic. Norge: Kommer snart. Island:
Guðrún Lilja Óladóttir Briem, Marteinn Ingi Smárason.
§6 Kommande Nordiska kongresser
Nästa kongress blir år 2017 på Island, i Reykjavík, 29.6-1.7, torsdag-lördag, tema:
Trauma. Sedan år 2019 i Danmark, i Köbenhavn, 22.5-24.5 2019, onsdag-fredag.
Möjligen i samband med danskt årsmöte.
Radiografer kommer att bjudas in på båda kongresser.
Göra reklam för Island 2017 i Malmö, kongresskommittén får höra av sig. Samma för
Island 2017 med kongressen i Danmark 2019.
§7 Hemsidan
TA hälsar. Han kommer fortsätta sköta hemsidan som vanligt och det är styrelsen
mycket tacksam för. Fler bidrag önskas till hemsidan, tack. Länkar, tips om
kongresser etc.
§8 Hedersmedlemmar 2015
Från Sverige föreslås:Torbjörn Andersson, professor och Elna-Marie Larsson,
professor. Från Island: Ásmundur Brekkan.
Diploma behöver ordnas inför seremonin i september.
§9 Ekonomi och stadgar
Ekonomin balanseras på 516 kroner. Island har betalat sina skulder från förra år.
Nordiska kongressen i Bergen skulle ha haft en överskott, vanligen delas överskotten
mellan NFMR och den lokala föreningen, lokala föreningen bestämmer dock.
Kommer att kontrolleras.
Desutom får styrelsen gå igenom stadgar. Se att stadgarna passar med nutiden. De får
sedan godkännas av lokala föreningar. Medlemsavgift kommer att vara oförändrat
nästa år enligt förslag från H-JS, det godkänns av styrelsen.
§10 Nordisk fellowship
Delas ut åren mellan kongresser som alternativ till nordisk stipendium, samma summa
som går till priset, 80% av räntorna. Det blir nästa år, 2016.
§11 Nordiska priset
Samma år som kongresser. Kongresslandet väljer den som tar emot stipendiet. Delas
ut i år i Malmö.

§12 Nyhet från Europa och inför “ECR meets Scandinavia/Nordic countries
2016”
EDIR kommer att hållas i Malmö för nordiska ST-läkare/nyblivna specialister, 30
platser finns for kandidater, fall finns redan. Landsföreningarna påminns att
uppmuntra deras möjliga kandidater. Registrering sker på myebr.org.
På onsdagen finns det en muntlig del och fler examinatörer efterlyses. De får vara
docent kompetenta och ha vissa meriter. På ECR fanns det 135 kandidater för
examenen, det flesta passerar (88%).
ESR möter Nordiska länderna på ECR 2016. Det kommer att finnas et symposium om
bröstdiagnostik, lett av docent Peter Leander.
§13 Styrelsens kommande sammansättning
Katrin och Torbjörn fortsätter gärna som ledamot, Ola kommer att sluta som president
men forsätter gärna som ledamot. Hans-Jörgen sitter gärna tills Island 2017. Marianna
kommer att ta över som president efter Ola. Birthe kommer att bli generel sekreterare,
Michael fortsätter gärna i styrelsen. Hildur Einarsdóttir kommer att fortsätta för
Island. Island får gärna nämna en till inför kongressen, det blir Hjalti Már Þórisson.
Gaute fortsätter, Raymond Brønn ersätter Anne Taule. Finnland: Seppo Koskinen och
Roberto Blanco kommer att fortsätta i stryelsen.
§14 Nästa styrelsemöte/årsmöte
Nästa styrelsemöte planeras måndagen 7/9 2015 kl. 16-18.00 på Malmö Arena. Sedan
bjuds styrelsen till ett möte med svenska föreningens styrelse i samband med en enkel
kvällsmåltid (smörrebröd) på Malmö Arena Hotell.
Malmö Arena hotell finns i samma byggnad som kongressen, station Hyllie.
Styrelsemedlemmar står själva för resa och hotell men bjuds på kongressavgift och
mat inklusive sociala aktiviteter, det skal kryssas i inbjuden föreläsare vid
registrering.
Nästa styrelsemöte därpå planeras på ECR lördagen 5. mars 2016 kl. 12-14.
§15 Övriga frågor
Ett förslag kommer från Danmark att diskutera om det finns möjlighet att ha olika
färger for olika länder på de nordiska kongresserna, till eksampel armband, eller på
congress badgen, möjligen en flagga som visar varifrån man kommer. Detta får
diskuteras i olika planeringskomittéer, men är en god ide.
Mötet avslutas kl. 14.06.

