Referat fra Årsmøtet i
Norsk Cardiologisk Selskap
Fredag 20. mai 2011

8. Vedtekter for Norsk Cardiologisk
Selskap, revisjon: Følgende endringer
ble gjort:
Ingen endring i § 1-6.
Dato skal skrives ensartet og rettes opp
i hele dokumentet.
Årsmøtet velger øvrige råd og utvalg.
Redaktørverv i selskapets organer skal
være på åremål.
9. Møtestrukturen i Norsk Cardiologisk
Selskap. Fremtidige møter ble diskutert.
Neste vårmøte blir i Trondheim, mens
Oslo er arrangør i 2013 av sammenslått
vårmøte og Nordisk-Baltisk kardiologi
kongress. Årsmøtet ble orientert om at
vintermøtet og høstmøtet slås sammen
til ett møte fra høsten 2012. Møtet
arrangeres sentralt, men utenfor Oslo.
Forskningsdagen forsøkes videreført, og
B-grenkurs legges til det nye høstmøtet.
Møteutformingen ble diskutert etter
innspill fra salen. Man ønsket mer
kasuistikker og mer uavhengighet til
industrien. Årsmøtet var imidlertid
enig i at et visst samarbeid med indu
strien var nødvendig både mht. fag og
inntekter.

1. Innkalling. Årsmøtet hadde ingen inn
sigelser mot innkalling til møtet
2. Valg av møteleder og referent. Leder
i NCS, Stein Samstad, ble valgt til
møteleder i henhold til vedtektene, og
sekretær Alf Inge Larsen ble valgt til
referent. Årsmøtet ble konstituert.
3. Årsberetninger 2010 fra NCS’ styre,
NCS‘arbeidsgrupper og kvalitetsutvalg
ble godkjent uten innvendinger.
4. Regnskap for 2010. Brev fra revisor ble
lagt frem. Regnskapet ble gjennomgått
og godkjent av årsmøtet. Omplasse
ring av formue ble diskutert, men man
mente det ikke var aktuelt å omdispo
nere foreløpig.
5. Budsjett for 2012. Budsjett for 2012
og aktuell balanse ble gjennomgått.
Kontingent for assosierte medlemmer
er foreslått uendret. Årsmøtet god
kjente styrets forslag til budsjett uten
endringer.
6. Valg. Valgkomiteen hadde bestått av
Cecilie Risøe, Einar Bugge og Jan Erit
sland. Følgende medlemmer ble valgt
ved akklamasjon.
- Leder: Stein Samstad
- Styremedlemmer: Dan Atar, Kristina
Haugaa, Alf Inge Larsen, Terje Stei
gen (Henrik Schirmer vara), Kjell
Vikenes, Cecilie Risøe
- Kvalitetsutvalg: Ole Gunnar Anfin
sen, Tone Nerdrum, Vernon
Bonarjee
- Vitenskapelig fonds- og stipend
komité, omdøpt til NCS’ fors
kningsutvalg: Svend Aakhus,
Svein Rotevatn, leder av NCS
(Stein Samstad) Vararepresen
tanter: Sigrun Halvorsen og Knut
Rasmussen
- Valgkomité: Einar Bugge, Jan Erits
land, Cecilie Risøe (leder)
7. Valg av revisor: Kjelstrup og Wiggen AS
ble gjenvalgt som revisor.

Eventuelt
Utlysningstekst for reisestipend og
forskningsstipend ble diskutert. Årsmøtet
etterlyste en mer geografisk rettferdig for
deling av NCS’ reisestipend for LIS delta
gelse ved nasjonale møter som f.eks. NCS’
vårmøte. Dette kan skje ved søknad om
medfinansiering via NCS.
Kardiologi som hovedspesialitet ble
diskutert. Dette vil samsvare med euro
peisk fagstruktur og anbefalinger fra UEMS.
Helsedirektoratet får en tydeligere rolle i
godkjenning av spesialister og spesialitets
strukturen fra 01.09.11. Som fagmedisinsk
forening må endringsforslag fra NCS fortsatt
fremmes gjennom Legeforeningen.
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Marta Ebbing og Eivind S. P. Myhre ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.
Marta Ebbing
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Eivind Myhre

Alf Inge Larsen (sekretær NCS)
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