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REFERAT 

 

Møte: Styremøte i NSNM + seminarkomiteen 

Møtedato: 07.11.2012 

Tid: 11.00 – 16:00 

Sted: PET-senteret Rikshospitalet ( D7.2037) 

Tilstede: Rune, Lisbeth, Tom Christian 

Fra seminarkomiteen: Andreas Tulipan, Trine Hjørnevik 

 

 

Saksnr Beskrivelse  Referat 

18-12 Godkjenning av 

innkalling/saksliste 
Innkalling / saksliste ble godkjent 

19-12 Vårmøte 2012 – 

gjennomgang av 

evalueringsskjema 

Rune har mottatt 35 evalueringsskjemaer etter 

vårmøtet. (23 bioingeniører/radiografer, 4 fysikere/4 

leger/4 annet/ 1 firma ).Det var gjennomgående bra 

evaluering. En del ønsker mer praktisk tilnærming – 

mindre PET – en del synes det var for dyrt. 

Diskusjon rundt poster speed-talk. Forslag om å dele 

denne i to bolker. Ingen ønsker mindre av det sosiale. 

Vi forsøker å ta hensyn til innspillene i planleggingen av 

de neste møtene. 

20-12 Vårmøte 2013 – 

statusorientering av 

Tom Chr. 

Tom Christian orienterte fra planleggingen i Bergen. 

Møtet holdes på Radisson Blu Royal Hotell 19_21 april 

2013. Man budsjetterer med 120 betalende deltagere. 

Det skal ikke være generalforsamling. 

21-12 Vårmøte 2013 – 

utforming av program 

Programmet er ikke helt klart ennå, og vi hadde 

”brainstorming” og diskusjon rund hvilke temaer vi 

ønsket å fokusere på. Seminarkomitéen jobber videre 

med aktuelle forelesere. 

22-12 Informasjon og 

avklaring om nettsiden 

Andreas har sjekket muligheten for at medlemsavgiften 

kan betales via nettsiden. Vi har mottatt et tilbud fra 

DIBS:  

Etablering på nettsiden ca.kr. 11.000 + kostnad pr. 

transaksjon ca. kr. 10,-. Vi synes dette er dyrt, og velger å 

ikke prioritere dette nå. Det ble en del diskusjon rundt 

problemet med å kunne se hvem som har betalt. 

Tom Christian og Andreas finner en løsning på oversikt 

over betaling av medlemsavgift. Vi velger å sende ut 

invitasjon til høstmøtet kun til de som har betalt 

medlemsavgift. 

23-12 Samarbeid med Kjersti Johnsrud ønsket på vegne av NFNM å diskutere 
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foreningen  

( NFNM ) kl. 15:00 

mulighetene for et nærmere samarbeide med NSNM – 

spesielt om faglige arrangementer ( se vedlegg ). Vi 

hadde en del diskusjon rundt hvordan dette i så fall 

kunne løses praktisk. Kom ikke til noen endelig 

konklusjon, men fortsetter hver for oss å tenke på mulige 

løsningsforslag. 

Kjersti tok også opp hvem som skal dekke 

medlemskontigent i UEMS. Rajinder Midha er 

representant, men har ikke fått innkalling. 

24-12 Leveranseproblemer 

for DaTSCAN 

(extended) 

Lisbeth fikk vite i Milano at det hadde vært stor 

leveranseproblemer  for CY-I-8E, med påfølgende 

kanseleringer av pasientavtaler. Ønsket kun å orientere 

styret, i tilfelle dette fortsatt skulle bli et problem i 2013. 

25-12 Eventuelt Ingen saker på eventuelt 

 

Sign  

 

Lisbeth Fjerdingby og Rune Sundset 

 


