Nordisk Förening för
Medicinsk Radiologi
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Styrelsemöte NFMR 05.03.16
ECR Wien, M-building Room M-22.
Närvarende: Maríanna Garðarsdóttir, president, Island, Birthe Højlund Bech, sekreterare,
Danmark, Hans-Jørgen Smith, kasserer, Norge, Hildur Einarsdottir, ledamot, Island, Ola
Björgell, ledamot Sverige, Roberto Blanco, ledamot Finland, Seppo Koskinen, ledamot
Finland, Raymond Brønn, ledamot Norge, Michael Bachmann Nielsen, ledamot Danmark,
Afbud: Katrine Riklund, ledamot, Sverige.
§1 Mötets öppnande (MG). Marianna bød velkommen. Kallelse har skett via hemsidan till
medlemmar samt via mail till styrelsen. Protokollen från föregående styrelsemöte i Malmö
gås igenom och godkänns.
§2 Ekonomi og stadgar (HJ-S). Økonomi: Ekstraordinær udgift til revision for årene 201114 på 16.000 sek., da det ikke var faktureret tidligere. Nordisk kongres i Bergen gav overskud
på 40.000. Egenkapitalen udgør SEK 285.534. Det blev besluttet at fortsætte med uændret
kontingent. Umeåfondens kapital er reduceret til 1.577.148 p.g.a. valutakurstab på SEK
66.589. Der afsættes SEK 28.712 til Nordisk stipendium 2016.
Nordiske radiologipris blev i 2015 tildelt Dr. Mats Liden, Sverige. Beløbet var SEK 40.560.
Regnskabet blev godkendt under forudsætning af efterfølgende revisionspåtegning.
Vedtægt: Udkast til vedtægtsændringer skal godkendes af de respektive nationale selskaber.
Birthe sørger for at sende vedtægterne til respektive selskaber innför våren. Siden skal de
endelig godkendes til næste generalforsamling, som afholdes på Island ved næste Nordiske
kongres i 2017. Det blev i øvrigt aftalt at vi vil forsøge at gøre generalforsamlingen mere
synlig i håb om at tiltrække nogle medlemmer. Servering? Gæsteforelæsning?
§3 Uppföljning Nordisk kongress 2015 Malmö (OB). Ola berettede og viste bilder fra den
seneste nordiske kongres i 2015 i Malmø som var en stor succes med 2200 deltagere og stor
omsætning. Kurset i diskriminering blev det mest velbesøgte og en stor succé. Professormødet
med Nordiska professorer i omsorg av professor Olle Ekberg fra Malmö var velbesøgt og der
var enighed om at det skal afholdes igen til kongressen i Island i 2017. Ej beslut om vem skal
se till kallelsen.
§4 Nordisk resestipendium/fellowship2016 (MG). Ansøgninger til rejsestipendier: Der var
indkommet 2 ansøgninger fra Sverige og 1 fra Danmark. Det blev besluttet at godkende 1
ansøgning fra Sverige og 1 fra Danmark. Vi besluttede at ved næste opslag om rejselegat skal
der være mere detaljerede krav til indholdet i ansøgningen, eksempelvis formål med rejsen
med angivelse af hvilket konkret studieophold der søges om. Marianna skriver til
legatansøgerne.
§5 Hemsidan http://nordicradiology.eu (MG). Der er aktuelt et problem med adgangskode
til den gamle hjemmeside, Marianna er i gang med at løse dette tilsammans med våran nya
webmaster, Áskell Löve, så siden kan blive opdateret. Aktuella problemet er inloggning på
Loopia, som anviser till själva hemsidan.
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Opdatering styrelsens sammensætning: Styrelsens sammansättning: Förändringar vid årsmöde
2017: Ny kassör sökes inför 2017, gärna från Sverige eftersom Umeåfonden vistas i Sverige
og det bliver meget kompliserat ad flytte den. Ny formand inkommer sannolikt fran Norge i
höst.
§6 Kommande Nordiska Kongress Island 2017 och Danmark 2019 (MG/HE och
BHB/MBN). Kongres Island 29.6-1.7 2017. Bliver engelsksproget med bidrag af
gæsteforelæsere fra Nordiska land/UK og US (50%). Bl.a. er Anne Osborne inviteret som
gæsteforelæser.
Som tidligere vil der blive en case competition med 2 deltagere fra hvert nordisk land. Ola er
tovholder. Pris: rejselegat til næste Nordiske kongres. Två deltagare från varje land, 7 min tal
+ 2 min spörgsmål.
Den nordiske stand ved ECR i år var en stor succes med mange besøgende. Det foreslås at
NFMR får en stand ECR 2017 til promovering af Nordisk kongres i Island og at Nordisk
forening står for afgiften, Birthe undersøger prisen og vi må så via mail senere i år afgøre om
vi vil have en stand.
Nordisk kongres 2019 bliver i København 22.5-24.5 2019 på hotel Radisson Blu Scandinavia,
hvor også Nordisk kongres i 2009 blev afholdt. Därefter blir det mest sannolikt Finland.
§7 Övriga frågor (alla). Föreslag på nya hedersmedlemmar i NFMR inför kongressen 2017,
1-2 från varje land: Förslag skal indsendes till nästa styrelsemöde. Nordisk radiologisk pris
som tildelas i Island 2017.
§8 Nästa styrelsemöte på ECR 2017 (MG).
Planeras til samme tid – samme sted, dvs ECR 2017 lørdag 4. marts 2017 kl. 12:00-14:00
inklusive frokost. Hans Jørgen sørger for booking af lokale og frokost.
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