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REFERAT FRA NSNM GENERALFORSAMLING 

FREDAG 23. APRIL 2010 KL. 17-18 

Clarion Hotel Stavanger 

 

Antall medlemmer til stede på generalforsamlingen: 42 medlemmer 

 

Møteleder: Frode Willoch, avtroppende leder NSNM  

 

Referent: Randi Forfang, medlem 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling godkjent uten kommentarer. 

Dagsorden godkjent uten kommentarer. 

 
2. Leders beretning v/Frode Willoch (se vedlegg) 

3. Revidert regnskap    

Kommentarer til regnskap 2007-2008: 

Egenkapitalen har økt betraktelig fra 2007 til 2008 

Overskudd fra nordisk kongress arrangert på Lillehammer (ca 200.000,-) 

Overskudd fra CT-kurs for nukleærmedisinsk personell, arrangert av 

Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus, nå Oslo universitetssykehus, 

med støtte fra NSNM (ca 70.000,-) 

 

Kommentarer til regnskap 2009: 

Egenkapitalen sunket noe, men holder seg fortsatt høy 

Driftsinntekter fra CT-kurs for nukleærmedisinsk personell og 

medlemskontingenter 

Kongressen i Tønsberg gikk i null. 

Overskudd 2009: kr. 736.094,- 

 

4. Forslag til lovendring 

Det har oppstått en utfordring i forhold til kontinuitet i styret. Tre av fire 

styremedlemmer må etter §8 i lovene gå av. To som har vært vanlige 

styremedlemmer kunne i prinsippet stilt til valg som leder, men ønsker ikke dette. 

Kasserer er dog villig til å fortsette i sin funksjon en periode til. Det har vært 

tilsvarende situasjoner tidligere. Det har kommet innspill om å inkludere 

seminarkomiteen i styret, men det vil ikke løse problemet med kontinuitet, heller 

tvert imot, da enkelte personer berømmelsesverdig har bidratt i seminarkomiteen i 

en årrekke. Vi oppfordrer det nye styret til å se på muligheter for enda tettere 

samarbeid mellom styret og seminarkomiteen. 
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For å løse den nåværende utfordringen foreslår styret å utvide muligheten for 

gjenvalg til ytterligere 2 år: 

 

Nåværende tekst: 

§ 8 

Selskapet ledes av et styre som består av leder og tre styremedlemmer. Lederen og det 

øvrige styret velges på ordinær generalforsamling for 2 år av gangen. Gjenvalg for 

ytterligere 2 år kan finne sted. Et medlem som har sittet i styret i 4 år, kan kun velges på 

nytt når det er gått minst 2 år siden siste funksjonsperiode. Dog kan et medlem som har 

sittet som vanlig styremedlem velges til leder for 2 år uansett hvor lenge han/hun har 

sittet i styret, og kan etter dette gjenvelges som leder for ytterligere 2 år. 

Nye styremedlemmer tiltrer umiddelbart etter generalforsamlingens slutt. Styret avgjør 

selv hvem som skal fungere som nestleder, sekretær og kasserer. En eventuell vakanse i 

styret kan bestå inntil første generalforsamling. 

 

Forslag til ny tekst (endringer er merket med rødt): 

§ 8 

Selskapet ledes av et styre som består av leder og tre styremedlemmer. Lederen og det 

øvrige styret velges på ordinær generalforsamling for 2 år av gangen. Gjenvalg for 

ytterligere 2+2 år kan finne sted. Et medlem som har sittet i styret i 6 år, kan kun velges 

på nytt når det er gått minst 2 år siden siste funksjonsperiode. Dog kan et medlem som 

har sittet som vanlig styremedlem velges til leder for 2 år uansett hvor lenge han/hun 

har sittet i styret, og kan etter dette gjenvelges som leder for ytterligere 2 år. 

Nye styremedlemmer tiltrer umiddelbart etter generalforsamlingens slutt. Styret avgjør 

selv hvem som skal fungere som nestleder, sekretær og kasserer. En eventuell vakanse i 

styret kan bestå inntil første generalforsamling. 

 

Lovforslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 
 

5. Valg (leder og øvrige styre, seminarkomite, revisor)  

Det er kommet forslag om at NSNM styre og seminarkomite slåes sammen. 

Forslaget krever en lovendring og kan derfor ikke behandles ved årets 

generalforsamling. Forslaget kan evt. fremmes på nytt ved en senere 

generalforsamling dersom det nye styret ønsker det.  

 

Foreslåtte kandidater ble valgt inn ved akklamasjon. 

 

 
STYRET 

  

Eksisterende medlemmer Avtroppende medlem Nytt medlem 
Frode Willoch Frode Willoch  

Rajinder Midha Rajinder Midha  

Elisabeth Lie Pedersen  Rune Sundset (leder) 

Lisbeth Fjerdingby  Tom Christian Adamsen 
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SEMINARKOMITEEN 

  

Eksisterende medlemmer Avtroppende medlem Nytt medlem 
Siri Jessen Siri Jessen Mie Molin Lafjell  

Hege Marie Ormstad Hege Marie Ormstad Lu Thuy  

Almira Babovic   

Inger Brekke Knudsen   

Rune Sundset (rekruttert medlem fra 

2009) 

  

 
REVISORER 

  

Eksisterende medlemmer Avtroppende medlem Nytt medlem 
Jon Erik Holtedal Jon Erik Holtedal Heidi Lyse Eimot 

Laila Borthen Laila Borthen Rajinder Midha 

 

VALGKOMITÈ 
  

Eksisterende medlemmer Avtroppende medlem Nytt medlem 
Kari Bjering Kari Bjering Rajinder Midha 

Tore Bach-Gansmo Tore Bach-Gansmo Frode Willoch 

Randi Forfang   

 

WEB-REDAKTØR 
  

Eksisterende medlemmer Avtroppende medlem Nytt medlem 
Erik Traasdahl Erik Traasdahl Andreas Tulipan 

  Håvard Stenbekk Giltvedt 

 

Komitemedlemmer EANM 2007-2011: 

EANM Committee Contact Person   Email  
Cardiovascular Rune Sundset  Rune.Sundset@fagmed.uit.no 

Dosimetry   Jon Erik Holtedal  JonErik.Holtedahl@uus.no 

Quality control 

Drug Development  Gjermund Henriksen gjermuhe@kjemi.uio.no 

Molecular Imaging  Frode Willoch                     frode.willoch@medisin.uio.no  

Neuroimaging  Tone Cappelen tone.cappelen@rikshospitalet.no  

Oncology  Martin Biermann  Martin.biermann@kir.uib.no  

Paediatrics  Hanne Solheim Hanne.Solheim@rikshospitalet.no  

Physics  Arne Skretting Arne.Skretting@radiumhospitalet.no  

Radionuclide Therapy  Trond Velde Bogsrud   Trond.Velde.Bogsrud@radiumhospitalet.no 

Radiopharmacy  Hege Tangen Harbø  bente.tange.harbo@ife.no 

Technologist  Elisabeth Lie Pedersen ElisabethLie.Pedersen@ulleval.no  

 

6. Fastsettelse av kontingent 

Kontigenten er kr. 100 pr. år og endres ikke.  

 

7. Styremedlem i SSCPNM 
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Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning har forespurt styret i 

NSNM om å få styreverv i SSCPNM og EANM.  

NSNM disponerer kun en representant i EANM, national delegate, med vara. 

Disse oppnevnes av NSNM styret for 4 år ad gangen. Neste periode starter i 2012. 

Det er av disse grunner ikke åpning for å avgi en representant.  

SSCPNM har 2 delegater fra hvert land, dvs. NSNM har 2 styrerepresentanter. 

SSCPNM har et klart klinisk fokus. Styret i NSNM åpner for å gi en av disse 

representantene til NFNM og anbefaler generalforsamlingen å støtte en slik 

beslutning. 

 

Beslutningen støttes av tilstedeværende medlemmer  

 

8. Medlemslister til EANM 

Distribuering av medlemslister har vært tatt opp på tidligere generalforsamling. 

Forsamlingen ønsker ikke at NSNM distribuerer medlemslister. Det gjøres unntak 

for EANM som faglig interesseorganisasjon.  

 

9. Eventuelt 

Ingen saker 

 


