Styremøte i Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe (NYHA)
Tirsdag 8. september 2020 kl. 18.30 – 20.00
VIDEOKONFERANSE-link:
join.skype.com/mCED0g3vfRKA
Møtedeltagere: Trygve Sundby Hall, Sidsel Fredheim Karlsen, Daniela Melichova, Thuy Mi
Nguyen, Eivind Westrum Aabel, Malgorzata Magelssen, Ida Skrinde Leren (referent)


Kurs for «b-gren i hjertesykdommer» og ev. planlegging av konkret gjennomføring.
Utdanningsansvarlige orienterte om planen for ett en-dags-kurs, og har laget forslag til
revidert kursplan. Kurset utsettes til Korona-situasjonen er mer avklart og man igjen har
muligheten til fysiske møter, da det sosiale er en sentral del av dette kurset. Vi bør
etterstrebe å organisere en middag enten kvelden før eller etter kurset, gjerne også med
foredragsholderne. Malgorzata diskuterer muligheter for å legge til en overnatting med
Ole Christan Mjølstad da NCS dekker utgifter for dette kurset.



Gjennomføring av årsmøtet 2020
Årsmøtet var som vanlig planlagt i sammenheng med Høstmøtet. Dette er imidlertid
avlyst pga. koronapandemien, og styret i NSC har sendt ut forslag om å utsette alle
årsmøter og dermed også alle valg ett år. Dette vil bety at nåværende styre i NYHA blir
sittende ytterligere ett år uten nytt valg. Etter diskusjon internt, og vurdering av digitale
alternativer, stiller NYHA seg bak dette forslaget. Hele det sittende styret ønsker således å
bli sittende ytterligere ett år med Trygve Sundby Hall som leder. Informasjon om utsatt
årsmøte legges ut på Facebook-siden til NYHA, med kontaktinformasjon til valgkomiteen
dersom noen har innvendinger og ønsker muligheten til å bli valgt inn i styret allerede i år.
Eivind sender e-post med tekstforslag til resten av styret.



Gjennomgang av nåværende vedtekter og diskusjon rundt forslag til endringer før neste
årsmøte.
Vedtektene ble gjennomgått og forslag til mindre endringer ble ført inn i dokumentet som
skal foreslås vedtatt ved neste årsmøte. Finnes det lister sentralt i NCS over medlemmer
som ikke er ferdige spesialister? Malgorzata Magelssen undersøker med Ole Christian
Mjølstad.



Diskusjon rundt å planlegge representant fra gruppen til valgkomiteen til nytt NCS-styre.
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Spørsmålet om hvem fra NYHA som skal spilles inn som kandidat til hovedstyret i NCS
ved valget våren 2021 gjenstår, men vårt tentative forslag er nåværende nestleder, Eivind
Westrum Aabel. Han har også meldt sin interesse til valgkomiteen for ledervervet som
etterfølger etter Trygve Sundby Hall.
Orienteringssaker:
 Trygve Sundby Hall orienterte om at NYHA ikke deltok på ESC Spring Summit på grunn
av koronapandemien.
 Innsendte kasuistikker (og eventuelle sent innsendte abstracter) til Kardiologisk høstmøte
2020 vil ikke være aktuelle da Høstmøtet er avlyst. Innsendere oppfordres til å sende inn
på nytt neste år.
Eventuelt:
 NYHA har ikke brukt opp budsjetterte midler for 2020 da aktuelle styremøte ble avholdt
digitalt, og årsmøtet er utsatt til 2021. Sidsel Fredheim Karlsen undersøker med kasserer i
NCS hvorvidt resterende ca. 17 000 kroner overføres til neste år, eller om det må brukes
før nyttår. Dette vil kunne påvirke dato for neste planlagte møte.
 Mange utdanningskurs holdes nå digitalt som følge av koronapandemien. Kan dette gi
mulighet for flere deltagere?
Tentative datoer for kommende møter
 Februar 2021
 Alternativt november/desember 2020 dersom budsjetterte midler for 2020 må benyttes før
nyttår.
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