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REFERAT konstituerende styremøte 16.09.16
Sted:« Loftet» Haukeland sykehus Bergen
Til Stede: Tom Chr.Adamsen, Rune Sundset, Marianne L. Stokkan og Tone Eriksen
2016-1. Godkjenning av innkalling
Godkjent
2016-2. Fordeling av verv
Leder: Tom Chr. Adamsen (direktevalg generalforsamling)
Kasserer: Marianne Leirdal Stokkan
Sekretær:Tone Eriksen
Styremedlem: Rune Sundset
2016-3. Økonomi
Foreningen har solid økonomi.
Bokført kapital pr 15.09.16
340.000,Utestående Tromsø Avent
103.300,Solid overskudd for vårmøte 2015 0g 2016. Vi bør tilstrebe balanse og ikke «store»
overskudd .
Kan vi bruke noe av overskuddet til å redusere kursavgiften for Vårmøte 2017? Dette kan
vi vurdere i forhold til kostnadsnivå for neste års kurs.
2016-4. Evaluering av NSNM 2016, Molde
Tilbakemeldingene på evalueringsskjemaene veldig bra. Godt program og gode forelesere.
Foreleserne må holde tiden, dvs møtelederne må være bevisst sitt ansvar her.
For liten plass til Utstillerne
For langt mellom måltidene/lite mat og få pauser
Forslag til foreningen( NFNM): Ønsker foreningen som sponsor for bidrag til foredrag.
NFNM må jobbe med å få vårmøtet godkjent av legeforeningen. Dette vil gi muligheter
for finansiell støtte selv om utstillere er til sted. Forslag fremmes for foreningen.
Rune
2016-5. Høstmøtet 2016
Dato: 28. oktober
NMS er 10 år og tar ansvaret for årets høstmøte hva angår bespisning og foredragsholdere.
Skal vi komme med innspill til tema? Aktuelt PET/MR og hjerte-endocarditt- PET/CT.
Tom venter på tilbakemelding slik at det kan sendes ut invitasjon til medlemmene.
NSNM gir en oppmerksomhet til NMS i forbindelse med 10års jubileet. Bide + plakett. Tom
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2016-6. Status for NSNM 2017, Holmen Fjordhotell
Vi tar et møte med seminarkomiteen på Holmen Fjordhotell 27.oktober i forbindelse med
Høstmøtet.
Vi bruker Tromsø Event også for dette møtet. Det fungerer greit.
Priser på hotellet:
Helpensjon
kr. 1500,- X2 inkl. alle måltider.
Dagpakke
kr. 550,I tillegg kommer det kursavgift.
Vi prøver å følge oppsatte tider for måltidene på hotellet og setter opp foredragene i
henhold til dette.
Høre med hotellet om eventuelle andre arrangementer på ettermiddag/kveld som båttur ol.
Oppstart kl. 11.00
Er abstracthefte viktig? Ja, i forhold til oppslagsverk.
Spørre foredragsholdere om det er ok å legge foredraget ut på nett/vår hjemmeside.
Det må velges en leder for seminarkomiteen. Komiteens arbeid må struktureres bedre og
arbeidet fordeles etter klare retningslinjer.
Vårmøte 2018. Hvor skal det være?
2016-7. Nettsidene
Fungerer i dag ikke etter hensikten. Vanskelig for styret å få lagt ut informasjon/referater.
Hvor ligger foredragene fra Vårmøtet, kan de legges ut?
Mandagsundervisningen vil de bli lagt ut?
Hvordan sende ut informasjon til alle medlemmene? Tom undersøker med Andreas
2016-8. Kliniske revisjoner i Norge
Føringer er nå kommet inn i den nye Strålevernsforeskriften §44
- Helseforetakene skal gjøre en fagrevisjon minimum hvert 2. år.
- Hva skal gå inn i det, og i henhold til hva?
o Kontroll av utstyr
o Reduksjon av stråledoser
o Harmonisering
o Kompetanse
o Prosedyreverk
o Europeiske guidelines
- Vi må etterspørre en nasjonal veileder. Vi tar kontakt med Strålevernet.
- Skal selskapet komme med anbefalinger?
- Videre prosess?
- Lovverket/foreskriften

Rune

2016-9. WFNMB2022
Skal promotere nukleærmedisin i U-land. Tom medlem av en gruppe. Møte bestemt i 2018
og 2022.
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Valg 2018. Vi går for alternativet med Don Soo Lee
Møtested 2022: Vi går for Kyoto
2016-10. Eventuelt
• Søknad om stipend: Trine Hjørnevik søker om kr. 5000,- til sitt doktorarbeid.
Innvilges.
• Informasjon om stipendordningen må legges ut på Facebooksiden og gjøres mer
synlig på vår nettside. Vi må også informere om muligheten for å søke den Nordiske
foreningen om stipend.
• Vi lager en aktivitetskalender for styret for de neste 2 årene. Ansvar:
Styret bør ha 2-3 styremøter pr år.
Neste møter 2. oktober på Holmen Fjordhotel og 26.januar i Tromsø
• Ny lærebok i Nukleærmedisin /revisjon av Rootwelts bok fra 2005?
Rune kontakter Gyldendals forlag for å høre hvilke muligheter vi har, og
om muligheter for finansiering. Man kan tenke seg en utvidelse og revisjon av
dagens lærebok der PET/CT, PET/MR, produksjon av radiofarmaka og
annet kommer inn eller en helt ny lærebok med flere forfattere.

.
Kristiansand 20.09.16
Referent Tone Eriksen

Tom

Rune

