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Årsmöte NFMR och medlemsmöte. 

Styrelsemöte NFMR 07.09.15 

Malmö Arena, Nordisk kongress 2015. 

 

Närvarende: Ola Björgell, Hans-Jörgen Smith, Birthe Höjlund Bech, Marianna 

Gardarsdottir, Raymond Brönn, Hildur Einarsdóttir, Seppo Koskinen, Gaute Haugen, Katrine 

Åhlström Riklund. 

Icke närvarande/ursäkt: Roberto Blanco, Michael Bachmann Nielsen 

 

§1 Mötets öppnande (OB). Presidenten öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Kallelse har 

skett via hemsidan till medlemmar samt via mail till styrelsen. Protokollen från föregående 

styrelsemöte i Wien gås igenom och godkänns. 

 

§2 Ekonomi og stadgar (HJ-S). Berättas om bankärenden och säkerhetsärenden som är 

ordnade. Kongressen i Bergen har lämnat sitt överskott till föreningen på 40.000 NOK. 

Räkningar för åren 2013 och 2014 tidigare utsända gås igenom och godkänns. Umeå fonden 

används till Nordisk pris i Radiologi samt till kommande resestipendium till yngre läkare, 

som kommer att annonseras nu igen inför vår 2016.Varje år används 80% av räntorna till 

antingen Nordisk pris (i år ungefär 40.000 NOK) eller resestipendium (nästa år ungefär 

30.000 NOK). Som vanligt stabil ekonomi som förväntas. Samma medlemsavgift, 5 

SEK/medlem. 

Utsända förändringar i stadgarna har varit godkända av vissa landsföreningar men svar har 

inte kommit från alla. Stadgarna behöver läggas till generalförsamling och kommer därför inte 

godkännas eller förändras förrän 2017 på årsmöte i Reykjavík. 

 

§3 Nordisk kongress 2015 Malmö (OB). Drygt 2200 deltagare anmälda till kongressen, 

Röntgenveckan samt Nordiska kongressen. Mycket intressant program med bra kursutbud och 

stort antal föreläsningar. Även ST-kurser som erbjuds. Nordic Case competition hölls och 

spännande social program har planerats. 

 

§4 Nordisk pris (OB). Utdelas i år till Mats Lidén. Han var föreslagen av Torbjörn Andersson 

och godkänd av styrelsen i svenska föreningen (SFBFM), eftersom det är värdslandet som 

väljer pristagaren varje år. Hans arbete har varit inom uroröntgen och han kommer från 

Örebro. Styrelsen är enig om att det är ett mycket fint val. 

 

§5 Professorsmöte (MG). Planeras av professor Olle Ekberg till tisdag, med lunch samt träff 

efter Nordic Case competition med kaffe och diskussion. Viktigt att fortsätta med detta. 

Påminner även om ESR meets Nordic countries sessionen, ledd av Henrietta Stålbrandt. 

 

§6 Nordisk fellowship/resestipendium. Dags att utlysa. MG formulerar ansökan som skickas 

ut snart och senast i oktober. Detta får annonseras på hemsidan och även skickas till 

landsföreningar. ansökningar måste vara hos oss inför kongressen in Wien. Se regler på 

hemsidan. 
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§7 Hemsidan (OB, MG). Har lämnats till ett säkert företag. Áskell Löve kommer att ta hand 

om den och tar därför plats i styrelsen. Sätta upp länk till ESR samt ESR 2016, även banner. 

 

§8 Nya hedersmedlemmar (MG). Inga förslag på nya hedersmedlemmar i nuläget. 

 

§9 Kommande Nordiska kongresser (HE/MG och BHB/MBN). Praktisk information 

diskuteras med planering, finans, utställning, posters, föreläsningar, kurser. Kongressen i 

Köpenhamn kommer att vara i maj, i samband med deras årsmöte/danska röntgenveckan, tre 

dagars kongress med radiografer och fysiker som deltagare. 

 

§10 ESR (KÅ-R). ESR meets Nordic countries: Breast imaging. ESR meets Japan, särskilld 

intresse på grund av Scandinavian Japanese Socitety. Invest in the Youth program, Rising 

stars, 100 platser, påminna. Sambland av basalt och nytt-spännande, mindre vikt på basalt i år. 

Kliniska studier, integration av hybrid imaging i föreläsningar/seminarier. 

 

§11 Övriga frågor (alla). Ökonomiska frågor inför kongresser, sponsorer på Nordiska 

kongresser. Ansvar, NFMR och andra deltagare (röntgensjuksköterskor, fysiker). ESR monter 

på ECR. 

 

§12 Nästa styrelsemöte (H-JS, MG): Planeras på ECR till lördagen 5/3 2016 kl. 12-14 

inklusive lunch. 

 


