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Referat af delegatmøde i EANM ved kongressen i Hamborg, lørdag den 10. oktober 2015
Siden sidste delegatmøde i marts er aftalen med firmaet Vereint ophørt. Vereint har varetaget den administrative del af
EANM gennem mere end 10 år, men som følge af stigende og uigennemsigtige priser valgte bestyrelsen at opsige
samarbejdet med udgangen af 2015. Vereint afsluttede samarbejdet øjeblikkeligt, hvilket var med udgangen af juli.
Hele arbejdet med at arrangere kongressen i Hamborg har derfor været præget af, at det er nye folk, der har overtaget
opgaverne. Til at stå for kongresserne fremover er der nu oprettet et selskab EANM Ltd.
EANM´s økonomi består af indtægter fra kongressen (2,8 mio euro), uddannelse (0,15 mio euro) og medlemskontingent
(0,6 mio euro). Udgifterne dækker administration, uddannelse og kongres, hvoraf kongressen er eneste der giver
overskud på cirka 0,6 mio euro, der dækker underskuddet på skolen. Der er en kassebeholdning på knap én mio euro.
EANM består nu af EANM Ltd, som er den administrative enhed og skolen (ESNM), EANM Research Ltd (EARL) der
er en selvstændig forskningsenhed og kongresdelen (EANM Conference and Association Services Ltd), der ligeledes er
en selvstændig enhed.
Aserbajdsjan er optaget som medlemsland nummer 40 og der er nu knap 4.000 medlemmer.
Næste kongres afholdes i Barcelona i 2016 og i 2017 er det i Wien. Derefter er der endnu intet fastlagt. Det er muligt, at
det fortsat bliver i Barcelona og Wien fremover, men flere muligheder undersøges.
Der var en gennemgang af betaling for undersøgelser, hvor der er store forskelle mellem landene. En MIBI afregnes fra
18 til 280 euro. Der er også stor forskel på priserne på technetium-generatorer, op til 100%. En gruppe i EANM
arbejder for at skabe større gennemsigtighed om priser og ydelser.
Der var også en kort gennemgang af molybdæn-situationen. Overgangen fra at bruge højt beriget til lavt beriget uran
tager længere tid og er dyrere end først beregnet. Derfor kan der komme perioder med mangel. Der har dog i store træk
være molybdæn nok på markedet til at opfylde behovet. EANM følger situationen løbende, men er generelt optimistiske
og forudser ikke egentlige mangelsituationer, men nok at der skal skiftes lidt imellem leverandører.
Næste delegatmøde er i Wien lørdag den 2. april 2016.
Lars Thorbjørn Jensen
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