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Styrelsemöte i Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi. 
 
Tid och plats: Lördagen den 4. mars, 2017. European Congress of Radiology, Wien kl. 12-
14.00, Meeting Room M22, M building. 
 
Närvarande: 
Maríanna Garðarsdóttir, president, Island 
Hans-Jörgen Smith, kassör, Norge 
Helga Brögge, ledamot, Norge 
Raymond Brønn, ledamot, Norge 
Ola Björgell, ledamot, Sverige 
Roberto Blanco, ledamot, Finland 
Birthe Höjlund Bech, sekreterare, Danmark 
 
Ursäkt/icke närvarande: Hildur Einarsdóttir, ledamot, Island, Roberto Blanco, ledamot, 
Finland, Katrine Åhlström-Riklund ledamot, Sverige, Michael Bachmann, ledamot, 
Danmark, Seppo Koskinen, ledamot, Finland .  
 
1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående styrelsemöte och årsmöte Wien 
2016 (finns på http://nordicradiology.eu) (Maríanna Garðarsdóttir, Birthe Höjlund Bech). 
President går igenom minnesanteckningar samt har varit utskickade elektroniskt innan mötet. 
De blir accepterade utan anmärkningar. 
 
2. Ekonomi och stadgar (Hans-Jörgen Smith). Kopia har varit utskickat elektroniskt innan 
mötet. 
 
Ekonomi: 
Foreningens økonomi er fortsatt solid og ble styrket av et tildelt overskudd på SEK 100.000 
fra Nordisk kongress i Malmø, 2015. Foreningen innvilget et reisestipend på SEK 15.000 til 
Hafdis Sif Svavarsdottir som belønning for å ha vunnet en konkurranse under Nordisk 
kongress i Malmø. Årsresultatet for Nordisk Forening ble et overskudd på SEK 81.118. Til 
sammenligning var det et overskudd på SEK 19.664 i 2015. Kassereren foreslo at 
medlemskontingenten for de nordiske lands foreninger - SEK 5,00 per betalende medlem - 
beholdes uendret også i år 2017.  
 
Umeåfondens kapital er i løpet av 2016 redusert fra SEK 1.577.148 til SEK 1.545.279 pga. et 
valutakurstap på SEK 39.650. Det var i 2016 avsatt SEK 28.712 til et nordisk stipend. To 
søkere, Hanna Sartor og Ditte Dencker, fikk innvilget stipend med SEK 14.356 til hver. Årets 
resultat før valutakursendringen var SEK 22.137, hvilket betyr at SEK 17.709 kan avsettes til 
den nordiske radiologprisen i 2017. Pga. det relativt lave beløpet, foreslo kassereren at 
Nordisk forening bidrar med ekstra midler, slik at den nordiske radiologprisen i 2017 blir 
SEK 25.000. Styret gav sin tilslutning til dette. 
 
Regnskapet ble godkjent under forutsetning av at det også godkjennes av revisor. Revisorat 
rapport kommer til kongressen i Reykjavik i juni för acceptans, kommer att skickas ut innan. 
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Stadgar: 
Stadgar er accepterade av alla nordiske foreninger och kan endeligt vedtages ved Nordisk 
forenings sammentrade til sommer. Generalforsamling fredagen 30. juni kl. 14-14.30, 
Vi får se till at lägga forslaget til nye stadgar till hemsidan. 
”Av styrelsen väckt förslag till stadgeändring tillställes på motsvarande sätt som ovan klarlagts de nationella 
föreningarna fyra veckor före Nordisk Förenings sammanträde. Efter det de nationella föreningarnas synpunkter 
erhållits, framlägger styrelsen sitt definitiva förslag för beslut vid Nordisk Forenings sammanträde. 
Beslut om stadgeändring fordrar bifal av minst 2/3 av de avgivna rösterna för att anses giltigt.” 

 
3. Nordisk pris i Radiologi 2017 (Maríanna Garðarsdóttir). 
Islands förslag: Haraldur Bjarnason, professor på Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, (fick 
även priset 2002). Intresserat i venösa samt arterialla sjukdommar, har publicerat över 50 
articlar samt bokkapitlar i ämnet, er gästprofessor vid Islands Universitet, och mycket aktiv i 
utbildning. Enighed om at Haraldur Bjarnason skal tildeles den Nordiske pris 2017. 
 
4. Nordiskt professorsmöte på Nordiska kongresserna (Maríanna Garðarsdóttir). 
Mötet 2015 var en succé, Ola har mailadresser til deltagerne 2015.  MG får be Ásbjörn 
Jónsson att hålla i detta.  
 
5. Nordiskt Fellowship 2016 uppföljning (Maríanna Garðarsdóttir). 
Fremtidige ansøgninger skal indeholde mer detaljerade beskrivelse af innehåll och föremål 
med det planlagte besök. Marianna och Birthe klargör et udkast til reglerna, som skal være 
klart til mødet på Island i juni. 
Tidligere fellowship -Ditte Dencker var på Island, och Hanne Sartor planlægger ophold i 
Finland hösten 2017. 
Rejserapport fra Ditte Dencker skal på hemsidan og sedan dr. Sartors efter hennes rejse. 
 
6. Hemsidan http://nordicradiology.eu (Maríanna Garðarsdóttir). 
Áskell Löve tar hand om den. 
Ændringsforslag: 
Skapa länk från bilden från congressen till aktuell congress sida.Styrelse opdateres, ta up 
Gaute och sätta in Helga (er klart). Rejserapport fra Ditte Dencker på hemsidan (mangler). 
  
7. Förslag på nya hedersmedlemmar inför kongressen 2017 (alla). 
Island: Anna Björg Halldórsdóttir, Sigurður Sigurjónsson. 
Sverige: Jan Hermann Göthlin. 
Norge: Karen Rosendahl. 
Danmark och Finland: ingen forslag. 
Forsamlingen kunne tilslutte sig forslagene. 
 
8. Kommande Nordiska Kongress Island 2017 och Danmark 2019 (Hildur 
Einarsdóttir/Maríanna Garðarsdóttir och Birthe Höjlund Bech/Michael Bachmann Nielsen). 
Reykjavik: Se hemsidan www.ncr2017.is. Kongressen har været annonserat på de nationale 
foreningers hemsidor, stor tack till de andra landsföreningar. Marianna påminner om att 
medlemmar i styrelsen till Nordiska föreningen får registrera sig hos congressbyrån, 
moderatorskap kommer att klargöras nu i mars og styrelesemedlemmar bedes om att ta hand 
om moderatorskap på enstaka seminarier. 
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Danmark 2019: Afholdes på samma ställe som i 2009, på hotel Radisson Blu Scandinavia i 
København over 3 dage, onsdag 22.5 - fredag 24.5.2019. Mødet integreres med det danske 
Årsmøde och i samband med radiografforbundet i Danmark. Flyers vil blive delt ud til 
nordisk kongres i Island. Michael kommer att vara ansvarig för vetenskaplig program 2019. 
Nordisk kongres 2021, Finland er næste i rækken, bedes melde tilbage til sommer om de 
kan/vil påtage sig opgaven. 
 
9. ECR 2016-”ESR meets Nordic countries” samt Europeisk utbildning och samarbete. 
(Katrine Åhlström-Riklund/övriga). Katrine var ej på mötet pga andra arbeten med sit ämbete 
som ordförande i ESRs styrelse. 
Nordisk forening havde i år en booth i M-building var society booth finns, med stor success. 
 
10. Nordic Case competition Reykjavík 2017 (Maríanna Garðarsdóttir, Ola Björgell). 
Finland: Dr. Heikki Pärssinen, Dr. Janne Nurminen. 
Island: Dr. Gylfi Jón Ásbjörnsson, Dr. Gunnar Júlíusson 
Norge: Dr. Kaja Johannson Ødegaard  og Dr. Nadide Mutlukoca Stern. 
Danmark: Dr. Cecilie Laubjerg Daugaard og Dr. Kim Sivesgaard. 
Sverige: Dr. Erik Baubeta Fridh og Dr. Margareta Cikowska. 
MG ser till att det blir diplom och även något annat litet, samt diplom till vinnaren inför 
banketten. Prisen blir deltagelse i Nordisk kongres 2019 svarende til 15.000 NOK. 
Abstract får sendes til Birthe föredrag 7 min + 1 min diskussion till varje, engelska språket, 
innan 31. maj. Seancen planeras till fredagen 30. juni kl. 14.30-16. 
 
11. Styrelsens sammansättning (alla). 
Vi hälsar hjärtligt välkommen Helga Brögge fra Norge. Ny skattmästare/kassör från Sverige: 
Mats Geijer, han ersätter även Ola Björgell i styrelsen. Tredje medlem kommer in från 
Danmark efter kongressen i Island. 
 
12. Övriga frågor (alla). 
Der findes et omfattende arkiv i Nordisk forening, vi skal på et tidspunkt tage stilling til om 
det hele eller dele af det skal digitaliseres og eventuelt finde økonomiske midler til projektet. 
 
11. Nästa styrelsemöte på Nordisk kongress 2017 fredagen 30. juni kl. 12-14 inkl. lunch 
(Birthe Höjlund Bech). Generalforsamling samtidigt, kl. 14-14.30, detta får vi annonsera på 
hemsidan. Varmt välkomna. 
 
 
 
 
 
Birthe Höjlund Bech   Maríanna Garðarsdóttir 
       
Generalsekreterare   President  
 
 
 


