Nordisk Förening för
Medicinsk Radiologi
The Nordic Society of
Medical Radiology

Styrelsemöte i Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi.
Tid och plats: Lördagen den 8 mars, 2014. ECR i Wien kl 12-14.00, mötesrum M-MOE 27.
Närvarande:
Ola Björgell, Sverige
Maríanna Garðarsdóttir, Island
Hans-Jörgen Smith, Norge
Per Kristian Hol, Norge
Birthe Højlund Bech, Danmark
Michael Bachmann Nielsen, Danmark
Roberto Blanco Sequeiros, Finland
Seppo Koskinen, Finland
Katrine Åhlström Riklund, Sverige
Ursäkt: Anne Taule (Norge), Gaute Haugen (Norge), Hildur Einarsdóttir (Island).
§1 Mötets öppnande
Presidenten öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Kallelse har skett via mail till styrelsen.
§2 Föregående protokoll och dagordning
Protokoll från föregående styrelsemöte i Bergen 2013 genomläses och godkänns av styrelsen.
Övriga frågor efterlyses och punkter från Katrine Åhlström Riklund och Seppo Koskinen
läggs under 14, övrigt i dagordningen.
§3 Ekonomi (Hans-Jörgen Smith).
De är inte än redovisarede, men kommer att skickas ut via mail när redovisningen blir klar.
Inkomna medlemsavgifter för år 2013 är lägre än år 2012, eftersom vissa länder betalade för
två år året innan. Island har inte betalat avgift för 2013 än. Ekonomin är stabil och det finns
ett överskott, således finns det ingen anledning att höja medlemsavgifterna som har varit
oförändrade i 20 år. Fonder har delvis flyttats till Umeåfonden, eftersom ränta därifrån betalar
Radiologiska priset.
Räkningar gås igenom och godkänns med de förutsättningarna att de inte är redovisareade.
§4 Nordiskt Fellowship/resestipendium.
Förslag från arbetsgruppen enligt beslut på mötet i Bergen 2013 (Michael, Katrine och
Gaute). Michael presenterar deras förslag, som diskuteras (se separat fil). Mindre förändringar
är gjorda och styrelsen enas om förslaget. Nästa utdelning blir år 2016. Detta är samma
summa som används till Radiologisk pris vartannat år. Detta delas ut till ST-läkare (eller
motsvarande) inom radiologi, gärna i år 1 eller 2 i sin tjänstgöring. Det finns en möjlighet att
skicka ett eller två förslag från varje land, men det väljs högt en från varje land om alla länder
skickar in en ansökan. Information kommer att skickas ut efter ECR 2015 för ansökan 2016,
samt en annons på hemsidan. Ansökan skickas till varje landsförening och sedan svar till
ansökande samt kopia till landsföreningen. Förslaget kommer att testas, och eventuella
förändringar diskuteras senare.
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§5 Hemsidan.
Den fungerar, alla är nöjda.
§6 Europeisk utbildning och samarbetsprojekt (Katrine Åhlström Riklund).
Förberedelsen har börjat inför ECR 2016. Det kommer att finnas ”ECR meets
Scandinavia/Nordic countries” och sessioner för speciella presentationer. Vissa fördrag kan
hållas både i Malmö 2015 samt i Wien 2016, eftersom det är tillåtet att hålla föredrag som har
tidigare hållits på landskongress. Moderator för Junior imaging interretation quiz sökes, som
kommer att hålla i tävlingen. Det är viktigt att få så bra Nordisk deltagande som möjligt.
Länk på hemsidan för ECR.
§7 Uppföljning, Nordisk kongress, Bergen 2013.
Nordiska kongressen i Bergen 2013 diskuteras. Norge är nöjd med kongressen, med runt 500
deltagare. Det har varit vissa problem med betalning och eventuell dubbelbetalning, men det
verkar ha börjat fungera enligt rapporter.
Kongressen har avslutats och räkningar är utförda, det finns ett överskott från kongressen som
delvis kommer att delas ut till NFMR.
Eftersom Island kommer att ta hand om kongressen 2017 får de lov att bjuda in en till i
styrelsen.
§8 Förslag på nya hedersmedlemmar. Sverige: Anders Rydh, Frans Tomas Fork. Erki
Svedström (Finland). Det finns även möjlighet att ge förslag i mars 2015, på ECR, innan
kongressen i Malmö. Vederbörande blir inbjuden till kongressen och deltar i en särskild
ceremoni.
§9 Nordiskt professorsmöte på Nordiska kongresserna (Katrine Åhlström Riklund). Jarl
Jacobsen (Norge) håller i detta. Maríanna Garðarsdóttir skickar ett förslag til Jarl Jacobsen att
professorerna träffas i Malmö 2015.
§10 Kommande Nordiska Kongress (Malmö 2015) med samtida Röntgenvecka. Ola
Björgell samt Peter Leander berättar om Nordiska kongressen i Malmö 8.-11. september
2015. Förslag till föredrag, seminarier, workshops och föreläsare välkomnas, samt
vetenskapliga bidrag. Det finns redan första utgåva av en broschyr, som delas ut. Kongressen
kommer att vara i Malmö arena og man räknar med 1500-1600 deltagare på Röntgenveckan
och Nordiska kongressen som sammanslås under den tidpunkten. Temat är ”Personalised
imaging”. Kongressen får gärna betraktas som förberedning inför ECR 2016 och alla idéer
ang. seminarier och föreläsningar välkomnas.
§11 Case competition med ”unga läkare” till Nordiska 2015. Bidrag önskas från alla
länder. Nationalföreningar önskas komma med förslag, gärna två från varje land.
§12 Nordisk kongress 2017-2019. Island håller i kongressen 2017, datum 29.6.-1.7. 2017.
Plats: Reykjavík. Tema: Trauma.
2019 är det Danmarks tur igen.
§13 Nästa styrelsemöte på ECR 2015. Samma lokal, samma tid. Hans-Jörgen Smith bokar.
Det blir 7.3.2015.
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§14 Övriga frågor. Se även ovan, §6. Diskussion om ECR 2016 (Katrine Åhlstrom Riklund).
Seppo Koskinen berättar om att han skal bli professor i Stockholm. Han kommer att fortsätta i
styrelsen
Maríanna Garðarsdóttir

Ola Björgell

Generalsekreterare

President

