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REFERAT

1) Orientering om regnskapet
Økonomien er fortsatt god. Den har vært stabil de seneste årene, og vi har pt. ca.
kr. 700 000 til rådighet. CT - kursene som har vært arrangert har gitt et
overskudd på ca. kr. 100 000. Hvis det viser seg å være behov for flere CT kurs,
vil denne summen øremerkes dette – hvis ikke, går den inn i det ordinære
regnskapet til NSNM.
2) Reisestipend til Siri R. Jessen for deltagelse på EANM 2010
Etter mange års deltagelse, har Siri nå gått ut av seminarkomitèen. Styret har
besluttet å dekke hennes utgifter for deltagelse på årets EANM. Hun kan sende
regning til Elisabeth.
3) Norsk representant for LIS til EANM – Jenny Hild Aase
Jenny har sagt seg villig til å være norsk representant. Styret er positive til å
sponse hennes deltagelse ved EANM, hvis hun er villig til å skrive en rapport

som så kan publiseres på selskapets nettside. Det ble foreslått en max.refusjon
på kr. 12 000. Rune tar kontakt med henne.
4) Høstmøte – ev. når/hvor
Etter litt diskusjon, var det enighet om at vi ønsker å opprettholde denne
tradisjonen. Tema: PET/CT med andre isotoper enn 18-FDG.
Forslag til sted: Rikshospitalet. Tidspunkt: 20 – 25 oktober, som er
sammenfallende med radiologenes høstmøte. Rune tar kontakt med Randi, og
Tom Christian tar kontakt med sitt fagmiljø.
Det planlegges et styremøte i forkant av høstmøtet.
5) NSNM seminar 2010 ( kort orientering fra generalforsamlingen )
Rune holdt en kort orientering. Det ble et, totalt sett, veldig bra møte. Han har
hatt møte med seminarkomitèen, og det gjenstår noe opprydding i penger fra
deltagere som unnlot å komme pga. askeproblemene.
6) NSNM seminar 2012 ( i 2011 er det nordisk møte i København )
Neste norske møte legges til Tromsø i tidsrommet 31/5 – 3/6 – 2012. Hotell er
allerede booket.
7) Etablering av nettside
Det har vært et sterkt ønske om å gjøre en innsats for å etablere en egen nettside
(den nåværende har ikke vært oppdatert på lenge ). Andreas og Håvard har sagt
seg villige til å være nettredaktører, og Andreas la fram et utkast til utforming
som vi diskuterte. Diskusjonen omfattet både utseende, form, ønsket innhold,
ev. login og hvilke kostnader som kan tenkes knyttet til dette. Andreas starter
med å få registrert NSNM.no, og han tar også kontakt med et web-design firma
for å få laget et forslag.
8) Eventuelt
- Tone Cappelen må erstattes som kontaktperson for EANM’s komitè for
Neuroimaging. Andreas Tulipan kunne tenke seg å denne rollen fram til neste
generalforsamling, og dette fikk styrets tilslutning.
- Lisbeth blir styrets representant på EANM’s Members Assembly. Skriver
rapport til styret i etterkant.
- Lisbeth undersøker hva som må til for å ev. registrere NSNM på
grasrotandelen.

