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Protokoll fört vid styrelsemöte i Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi
Lördag den 2 mars 2019. European Congress of Radiology, Wien kl 12.00-14.00.
Mötesplats: M30, ground level M-building
Mötet öppnades av president Birthe Højlund Bech som hälsade alla välkomna. Mötet inleddes
med en presentationsrunda. Dagordningen godkändes med tillägg av extra punkter om
justeringsman och firmatecknare.
1. Justeringsman. Genomgång av minnesanteckningar från föregående styrelsemöte ECR
2018-03-03 12:00-14:00
Till justeringsman valdes Seppo Koskinen, Finland.
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. Alla punkter som kvarstår från
minnesanteckningarna finns med på dagens dagordning.
2. Ekonomi (Mats Geijer)
Status föreningskonto.
Mats Geijer redovisade ekonomin för 2017 och 2018. Det är fortfarande ett par oklara poster
beträffande de nordiska föreningarnas medlemsavgifter och kassören kan fortfarande inte
komma åt föreningens konton. Ekonomin är fortsatt god, se bifogade bilagor. Räkenskaperna
skall slutligt godkännas på styrelsemötet vid Nordisk kongress i maj.
3. Nordiskt Fellowship 2018. Redovisning
Brian Malling, Danmark som erhöll stipendiet 2018 har varit på studiebesök på Island.
Reserapport finns på föreningens hemsida. Uppehållet stöttades med DKK 15.000 från
Umeåfonden.
4. RSNA 2018. Redovisning
2018-11-27 10:30am – 12:00pm: NORDIC PRESENTS (90 min) Radiology the Scandinavian
way, future potentials.
Birthe Højlund Bech redovisade om utställningen på RSNA och svårigheter, glädjeämnen och
extra kostnader som tillkommit. Först i efterhand framgick det att med ett gratis ”booth”
följde förpliktelser i form av inredning, försäkring och bemanning. Bilder visades på mötet
som ska läggas ut på hemsidan i en reseberättelse.
Beslöts godkänna att ersätta Birthe Højlund Bech med utgifter som tillkom för båset på
RSNA, totalt DKK 20536,94.
5. ECR 2019
ECR har erhållit ett gratis bås på Nordisk Kongress, och i utbyte har NFMR erhållit ett gratis
bås på ECR. Detta bås skall dock bemannas, och kostnaderna för detta delas mellan Dansk
Radiologisk Selskab och NFMR. Beslöts godkänna att ersätta Birthe Höjlund Bech med
hälften av de utgifter som tillkommit för personal som bemannar båset, för NFMRs del DKK
8857,13.
6. Nordisk Pris i Radiologi 2019. Förslag från Dansk Radiologisk Selskabs styrelse.
Michael Bachmann Nielsen lämnade mötet.
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Nordiska radiologpriset: Priset utdelas vid varje nordisk radiologkongress till den ledamot av
Radiologföreningen i arrangörslandet som under perioden från och med det år nordisk radiologkongress
senast hölls i landet i fråga till och med året priset utdelas, publicerat det värdefullaste arbetet inom
radiologin.

Förslag har inkommit från Dansk Radiologisk Selskab att tilldela Michael Bachmann Nielsen
Nordiskt Pris i Radiologi 2019. Mötet beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
Michael Bachmann Nielsen återinträdde i mötet.
7. Förslag till nya hedersmedlemmar i NFMR till kongressen 2019
För nya hedersmedlemmar till NCR2019 betalar NFMR kongressavgift och galamiddag. Den
nationella föreningen betalar resa och logi.
Till hedersledamöter kan väljas personer inom de till föreningen anslutna länderna, vilka föreningen önskar
ge sitt erkännande för utmärkta förtjänster inom radiologien. Förslag skall insändas till generalsekreteraren
senast fyra veckor före föreningens årsmöte.

Inga förslag på hedersmedlemmar hade inkommit.
8. Nordic Case Competition Köpenhavn 2019. Sessionen har planerats till torsdag 23 maj
15:00 – 16:30. Presentationen skall vara på engelska.
2 deltagare per land – deltagarnamn och kort abstract skall snarast sändas till Kristoffer
Lindskov Hansen senast 29 april 2019 (Kristoffer.Lindskov.Hansen.01@regionh.dk).
Tid till föredraget: 7 min + 1 min diskussion, engelska.
Tidigare har överenskommits att: Deltagarnas nationella förening skall stötta deltagarens
omkostnader med registrering, resa och uppehälle. Deltagarna skall själva registrera sig via
hemsidan www.ncr2019.dk och har själva ansvaret att boka resa och hotell.
Ola Björgell är ansvarig för sessionen.
Anmälningar finns från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Island är fortfarande oklart.
Kristoffer Lindskov Hansen mailar ut instruktioner till deltagarna.
9. Kommande Nordiska Kongress, Köpenhamn, Danmark 22–24 maj 2019,
www.ncr2019.dk. Orientering.
Styrelsen i NFMR har gratis registrering till Nordisk Kongress i Köpenhamn. Anmälan skall
mailas till Birthe Højlund Bech innan 1 april.
Det finns möjlighet för styrelsen att hålla föredrag. Helga Brøgger och Roberto Sequiro
Blanco anmälde föredrag. Kongressen är välarrangerad med ett bra program, och det finns
redan 200 anmälda deltagare. Det har varit stort intresse från industrin.
Styrelsemöte äger rum kl 12 på onsdag 22 maj, årsmöte senare underkongressen.
Öppningsanförandet bör innehålla en historik om föreningen som fyller 100 år. Förslag på
talare var Anders Persson, Linköping.
10. Nordisk kongress 2021 i Finland
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Kongressen äger rum i Helsingfors. Datum för kongressen och namn på presidenten skall vara
klart till NFMRs årsmöte 22 maj 2019. En ny kongresslogga har designats som används 2019
första gången – den kommer att kunna användas även 2021.
11. Samarbete med Korea. Referat från mötet med representanter från Sydkoreas
radiologförening som hölls under ECR 2019-02-28 angående beslut om eventuellt framtida
samarbete.
NFMR och Sydkoreas radiologförening hade ett möte under RSNA, och ett möte 2019-02-28
under årets ECR i syfte att starta ett utbyte under kongresser. Med början på Nordisk
Kongress 2019 inleds ett utbyte med posters och föredragshållare. Koreaner kommer till
Norden de åren Nordisk kongress äger rum, nordbor åker till Korea övriga år.
Beslöts att föreslå Koreas radiologförening följande: Att inleda ett samarbete med Korea
under 2020 och 2021 som ett försök som därefter ska utvärderas inför eventuell fortsättning.
Föreningarna ska arrangera gemensamma symposier på kongresserna. NFMR betalar resa för
max 3 personer i economy class t.o.r. Seoul i september 2020. Korea står för hotell samt
kongressregistrering. Inget arvode utgår. Under 2021 betalar Korea för resa t.o.r. till Finland
för max 3 personer. Kongressen betalar registreringsavgift, boende tre nätter under
kongressen, ingen mat utöver det som ingår i kongressen, inget arvode. Samtidigt sker
utväxling av max 5 posters med start 2019, antingen som elektronisk poster eller printad
poster. I fall av printad poster betalar värdlandet tryckkostnaden. De posters som vinner
postertävlingen vid Nordisk Kongress 2019 sänds till den koreanska kongressen 2020.
Beslöts vidare att Michael Bachmann Nielsen är kontaktperson gentemot den koreanska
föreningen och tar ovanstående beslut vidare till dem för diskussion.
Övriga önskemål från Korea om att e-posta information om Korean Journal of Radiology kan
av praktiska skäl inte bifallas. Istället kan vi sätta in en länk till KJR på NFMR hemsida.

12. Styrelsens sammansättning.
Birthe Højlund Bech, president, Danmark
Roberto Sequiro Blanco, generalsekreterare, representant Finland
Mats Geijer, kassör, Sverige
Kristoffer Lindskov Hansen, webmaster, Danmark
Michael Bachmann Nielsen, representant Danmark
Seppo Koskinen, representant Finland
Hildur Einarsdóttir, representant Island. Ej närvarande
Mariana Garðarsdóttir, representant Island. Ej närvarande
Audun Berstad, representant Norge
Helga Brøgger, representant Norge
Katrine Riklund, representant Sverige
12. Firmatecknare
Firmatecknare är enligt stadgarna president Birthe Höjlund Bech och generalsekreterare
Roberto Sequiro Blanco, på viktigare skrivelser och andra handlingar tillsammans. Kassören
(skattmästaren) Mats Geijer äger enligt stadgarna vid uttagning från föreningens
bankräkningar, vid utkvittering av värdeförsändelser och vid liknande tillfällen ensam teckna
föreningens namn.
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13. Övriga frågor
Nordisk Förening fyller 100 år under 2019. Beslöts att Mats Geijer undersöker möjligheterna
att skriva och publicera en historik tillsammans med Hans-Jörgen Smith.
Nästa styrelsemöte äger rum under Nordisk Kongress i Köpenhamn onsdag 22 maj kl 12-13.
Årsmötet äger rum under kongressen.
Styrelsemöte under ECR 2020 beslöts hållas på fredagen.

Roberto Blanco Sequiros
Generalsekreterare

Birthe Højlund Bech
President

Seppo Koskinen
Justeringsman
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