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President Karen Rosendahl välkomnar alla och öppnar mötet. 
 
1. Minnesanteckningar från föregående styrelsemöte genomläses, godkänns och läggs till 
handlingarna (finns på http://nordicradiology.eu). 
 
Kommentar: Skattmästare Hans-Jörgen Smith meddelar att ett överskott från Nordiska 
kongressen i Danmark 2009 motsvarande 20.000:- (DKK) kommer att överföras till 
föreningen inom kort.  
 
2. Rapport inför Nordiska kongressen i Bergen 2013. Planeringsarbetet går fint och ett 
programutkast finns redan klart. Oklart antal deltagare. Största lokalen rymmer 700-800 
personer, men ett lägre totalt antal deltagare förväntas komma.  
 
Bifogat: Se detaljer i fil ”tilstandsrapport fra den lokae arr.komiteen pr 28.2.2012. 
 
3. Fallpresentationstävling/Case Competition. 1-2 ST-läkare eller nybliven specialist från 
varje land kan anmälas till case-competition inför kongressen i Bergen 2013. Fri 
kongressavgift erbjuds till de som tävlar och vinnaren får fri kongressavgift till 
nästkommande kongress. Styrelsen välkomnar om respektive lands specialistförening 
bekostar övrigt kring resa/uppehälle.  
 
Beslut: Ola får i uppdrag att skriva en text om fallpresentationstävlingen.  
Beslut om en jury bestående av Birthe, Katrine, Seppo samt den vetenskapliga sekreteraren i 
Norsk Förening för Radiologi. Till moderator väljs Ola.  
Beslut: Senast den 1/3, 2013 skall namn på de tävlande meddelas till Karen från respektive 
lands ledamöter.  
 
4. Kommande Nordiska kongresser presenteras. Norge i maj 2013 (Bergen, Karen 
Rosendahl ) och Sverige i september 2015 (Malmö, Ola Björgell). 2017 blir det, enligt 
gällande turordning, kongress på Island. Om det mot förmodan ej kan arrangeras där erbjuder 
sig Danmark att a hand om kongressen det året.  
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Beslut: Senast på nästa styrelsemöte (ECR 2013) ombedes Marianna att inkomma med 
besked från Island. 
 
5. Hemsidan. Rapport från Torbjörn Andersson. Fungerar fint. Bra forum till PR inför 
kommande Nordisk kongress.  
 
6.Hedersmedlem. Varje land bestämmer, via sin specialitetsförening, vem som ska bli 
hedersmedlem.  
 
Beslut: Namn på nya hedersmedlemmar skall inkomma senast till styrelsemötet på ECR 2013 
från respektive specialistförening. Utdelning sker därefter på kongressen i maj månad i Norge 
2013. 
 
7. Ekonomi och stadgar. Rapport från skattmästare Hans-Jörgen Smith. På Umeåfonden 
finns cirka 1,3 miljoner och med en ränta på cirka 43.000 kronor (NOK). 80% av räntan går 
till utdelning (Nordiska priset eller fellowship eller samnordiskt forskningsprojekt). På 
driftskontot finns cirka 220.000 kronor (SEK) utan ränta. Skattmästaren föreslår överföring 
till räntebärande konto på del av summan (100.000 kronor).  
 
Beslut: Skattmästaren får i uppgift att överföra 100.000 kronor från driftskonto till ett 
räntebärande konto med cirka 3% ränta.  
  
8.Nordiskt Fellowship. Två ansökningar har inkommit enligt Erkki Svedström (past 
president) I mailet från Erkki står följande (utdrag ur mail) ”I have got two ordinary 
applications for the Nordic Grant 2012. One application from MIka Tauriainen ( Kuopio, 
Finland)and another from Sonia H. Branci (Copenhagen, Denmark).  
 
Beslut: Styrelsen godkänner ansökningar. En summa om10.000 kronor (NOK) utdelas till 
varje sökande som får kontakta skattmästaren för utbetalning. Varje sökande förväntas skriva 
en kort rapport efter sitt fellowship som sedan kan publiceras i respektive lands 
specialisttidning/hemsida.. Det finns också en redovisningsskyldighet för den som får 
stipendiet till nästkommande kongress i form av ett kort föredrag eller en poster enligt tidigare 
minnesanteckningar. Ola får i uppgift att kontakta de sökande.  
Beslut om att inte dela ut pengar till fler fellowship före 2014.  
 
9-10. Europeisk utbildning och samarbete. Aktuell lägesrapport från Katrine. 
 
11. Nordiska priset. För 2013 gäller att summan tillfaller den som väljs till pristagare av det 
Nordiska priset och som då utdelas vid den Nordiska kongressen i Bergen. Det är Norge som 
utser pristagaren (inom landet). 
 
12. Övriga frågor. Nästa möte beslutas ske lördagen den 9/3 på ECR i Wien 2013, kl 12-14 
inkl lunch. Vi ber Hans-Jörgen Smith att boka lokal och lunch för 12 personer i vanlig 
ordning. 
 
Mötet avslutas och presidenten tackar alla för gott utfört arbete. 
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Tilstandsrapport fra den lokale arr. komiteen pr 
28.2.2012 
 

a. Den lokale arr. komiteen (Rune Hafslund fysiker, Jarle Nordanger radiograf 
og karen Rosendahl radiolog) har hatt månendtlige planleggingsmøter 
siden januar 2011  

b. Vurdert 4 ulike PCO, engasjert firmaet Travel Planners per febr. 2011 
c. Vurdert 3 ulike ”venues”, bestemt oss for, og avtalt med Radisson Blu, 

Bryggen per 160211 
d. Utarbeidet budsjett; søkt, og mottatt 25.000 nok fra hver av de 3 norske 

foreningene (”seed-money”) 
e. Kontaktet aktuelle sponsorer pr oktober 2011 (ca 20 stk) - utarbeidet ulike 

sponsorpakker (platina, gull, sølv) som vil bli presentert på Vårmøtet i Olso, 
april 2012. Deretter vil vi søke å inngå avtaler.   

f. Sosialt program: Tirsdag: arrangement, Onsdag22/5: Kommunal ”Welcome 
reception”, Håkonshallen (max 399 pers) etterfulgt av middag på Radisson 
Blu, Torsdag: Festspill? conference dinner Grieghallen 

g. Faglig/vitenskapelig program; 
i. Utnevnt lokal komité: KR, Jarle Rørvik (radiologer), Kirsten Bolstad 

(fysiker), Eli Holmefjord (Radiograf) 
ii. Utnevnt nasjonal referansegruppe: Nils Einar Kløw (radiolog), 

Solveid Hofvind, Håkon Hjemly (radiografer), Anne Catrine 
Martinsen (med.fysikere) 

iii. Utnevnt nordisk referansegruppe; Dr.Hildur Einarsdottir IS, Michael 
Bachmann Nielsen DK, Erkki Svedstrøm FI og Ola Björgell 
(radiologer), Pica Andersen DK, Eija Metsälä FI (radiografer) og 
Hane-Erik Källman SE, Paula Toroi FI, Jolanta Hansen DK, Gardar 
Myrdal IS (med.fysikere) 

 
iv. Utarbeidet forslag til program; med plenum sesjoner formiddag, 

og 3 parallelle faglige og vitenskapelige sesjoner ettermiddag. 
Endelig program ferdig per 1.6.2012.  

 
h. Ledsagerprogram: Norway in a nutshell +++  

 
 
 
   
Karen Rosendahl 
President 
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