Arbeidsgruppe: Ekkokardiografi
Working Group: Echocardiography

Oslo 26.10.19

Referat fra styremøte i AG ekkokardiografi torsdag 24. oktober kl. 12.15-13.00
Scandic Hotell, Fornebu.
Tilstede: Espen Holte, Sigrun Skarstad, Johnny Vegsundvåg, Jan Otto Beitnes, Bjørn Olav
Haugen (via Skype).
Forfall: Anne Rossebø, Dana Cramariuc, Eirik Nestaas, Rasmus Geir Høgalmen.
1. Godkjenning av agenda: Agendaen ble godkjent.
2. Valg av referent: Jan Otto skriver referat fra styremøtet.
3. Godkjenning av referat fra styremøte 06.12.18: Referatet ble godkjent uten merknader.
4. Valg av ordstyrer og referent til årsmøtet 25.10.19: Espen ble innstilt som ordstyrer og
Sigrun som referent.
5. Regnskap og årsrapport 2018: Espen gjennomgikk regnskapet for 2018, i den forstand
at det foreløpig ikke er bokført utgifter i arbeidsgruppen for dette året. Den foreløpige
årsrapporten til presentasjon på årsmøtet ble gjennomgått punkt for punkt, og det var
ingen spesielle merknader fra styret. Viser for øvrig til årsmøtereferat og kommende
publisering i Hjerteforum og på hjemmesidene.
6. Budsjett 2020: Budsjettet ble gjennomgått. Man får i utgangspunktet inntil 30.000,- til
disposisjon fra NCS og dette budsjetteres brukt på samme måte som foregående år.
Forslag fra styret er å tilby dekning av «Silver»-medlemskap i EACVI til
arbeidsgruppens medlemmer når den økonomiske rammen tillater dette.
7. Årsmøtesaker. Det ble ikke innmeldt andre saker til årsmøtet enn de som var listet i
innkallingen og årsrapporten.
8. Neste møte. Euroecho-Imaging, Wien. Tid/sted? Dette rakk man ikke å diskutere på
selve styremøtet, men pga faculty dinner på torsdag og avreise for mange på fredag er
onsdag 4.12 tentativt den beste dagen/kvelden. Espen sender innkalling på mail.

Norsk Cardiologisk Selskap • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Ostadalsvn. 12b • 0753 Oslo
Telefon 22 50 78 55 • Faks 22 52 16 58 • ncs@hjerte.org • Org.nr. 974 802 201 • Bankkto. 1602 46 47289 • www.hjerte.no

9. NCI 2020: Espen orienterte. NCI 2020 blir arrangert 21.-22. april i tilknytning til det
svenske vårmøtet i Malmø. Programarbeidet er i gang. Det planlegges en sesjon med
kåring av beste PhD/doktorgrad i 2018/19, der det skal nomineres et arbeid fra hvert av
de nordiske landene. Bjørn Olav lager kriterier for skåring av nominerte norske
arbeider og alle i arbeidsgruppen har ansvar for å finne/informere/melde inn aktuelle
kandidater innen 1.12 slik at disse kan diskuteres på styremøtet i Wien.
10. Litt om gjennomførte og planlagte kurs: Espen viste rotasjonsplanen for
kursvirksomheten. Bergen arrangerer ekko II i 2020. Trondheim opplever stor pågang
til ekko I-kurs og vurderer å arrangere 2 kurs i 2020. Det er interesse i AG for å
arrangere TEE-kurs igjen. Oslo er aktuell kandidat for å arrangere dette i 2020, og Jan
Otto kontakter RegUt med intensjon om kurs på Rikshospitalet høsten 2020.
11. Eventuelt: Dana, Espen, Geir og Jan Otto går ut pga åremålsregelen i 2020, så det blir
stor utskifting ved neste års valg. Jan Otto er leder i valgkomiteen, og anmoder om at
det arbeides i langsiktig for å nominere gode kandidater til de ledige setene.

Jan Otto Beitnes, referent.
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