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Kjære	  medlemmer!	  
	  
	  
Vi er godt inne i det nye året, men likevel Godt Nytt År! 
  
NSNM er nå endelig å finne på Facebook! Siden er under utbygging, men gå inn 
på https://www.facebook.com/NSNMNSNM for å følge. 
  
Selskapet og seminarkomiteen er i gang med å planlegge årets vårmøte som i år blir avholdt 
på Hurtigruten MS Trollfjord 7.-9.mai! Vi vil legge opp et spennende program, men også økt 
bidrag fra medlemmene. Det vil si flere frie foredrag, og forhåpentligvis rekordmange postere! 
Påmeldingen og foreløpig program blir lagt ut i begynnelsen av februar 
på www.nsnm2015.no.  
  
Årets vårmøte er det 30. vårmøtet i NSNMs historie. I den sammenheng har vi besluttet å 
lage en ny logo for Selskapet, hvis det vi allerede har i det heletatt kan kalles en logo. 
Vi kunne ha henvendt oss til et reklamebyrå for å få en ny logo, og en dertil 6-sifret faktura. 
Men, vi henvender oss selvfølgelig til medlemmene! Vi utlyser herved en logokonkurranse for 
NSNMs nye logo! Logoen skal presenteres under åpningen av vårmøtet, og vinneren (evt. 
vinnerlaget?) får 7500,-. 
  
Det er selvfølgelig noen kriterier for den nye logoen. Den skal: 
- lages på både norsk og engelsk. 
- lages i stort format (med full tekst) og lite format (med kortformen NSNM) 
  
Fulltekst norsk: Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbildning 
Fulltekst engelsk: Norwegian Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 
  
Bidragene sendes til undertegnede innen 10.april og må være i et høyoppløselig format 
(BMP eller PNG). 
  
Vi minner også om at det er fullt mulig å søke om reisestøtte til vitenskapelige konferanser 
der det presenteres postere og/eller foredrag, og eventuelle kurs som er direkte knyttet til 
kompetanseoppbygging. Se www.nsnm.no under Foreningssaker/Stipend for ytterligere 
informasjon (krever innlogging). 
  
Til slutt i det nye året, en påminner for å betale årets medlemsskap. Som i fjor, 200,- til 
kontonummer 0530.35.87243. Husk å skrive hvem medlemsskapet gjelder hvis det betales 
av noen andre. 
  
  
Ønsker dere alle et strålende 2015 og vel møtt på Hurtigruten i mai! 
  
  
Med vennlig hilsen, 
Tom	  Christian	  Holm	  Adamsen,	  ph.d.	  
Leder,	  Norsk	  selskap	  for	  nukleærmedisin	  og	  molekylær	  avbildning	  (NSNM)	  


