Inbjudan
till
VIC’s årsmöte
2011
Onsdag den 4 maj
kl 11.30-13.00
Plats: Örebro Conventum
Lokal: Skomakaren

DAGORDNING
1.
2.
3.
4.

Årsmötet öppnas
Godkännande av mötes utlysande
Fastställande av dagordning
Val av
a/ Mötesordförande
b/ Mötessekreterare
c/ Två justeringsmän tillika rösträknare
5. Rapporter från arbetsgrupperna
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisorns berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Medlemsavgift för år 2012
11. Skrivelser
12. Motioner
13. Val av
a/ styrelseledamöter
b/ revisorer
c/ revisorssuppleant
14. Val av valberedning.
15. Fastställande av verksamhetsplan 2010
16. Övriga frågor
17. Årsmötet avslutas

Verksamhetsberättelse för 2010
Följande verksamhetsberättelse är
undertecknad av VIC’s styrelsen under år 2010
Styrelsen har bestått av
Ordförande: Mona Schlyter, Malmö
Sekreterare: Lotta Jansson, Linköping
Kassör: Karin Nordgren, Göteborg
Styrelsemedlem: LiseLott Johansson, Halmstad (register
ans)
Styrelsemedlem: Rachel De Basso, Jönköping
(stipendier)
Styrelsemedlem: Mona From-Attebring, Göteborg
Styrelsemedlem Gabriella Karlsson
Styrelsemedlem Maria Mamhidir-Eriksson
Revisorer: Dan Malm, Jönköping,
Birgitta Hillberger, Malmö Revisorsuppl: Vakant
Valberedningen: Åsa Cider, Göteborg
Signhild Norrman, Umeå
Pia Bergendahl Stockholm
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 7 styrelsemöte
varav 4 varit telefonmöte.
Ett möte var med representanter för arbetsgrupperna
detta ägde rum i december 2010.

•VIC har haft 1387 betalande medlemmar. Besök på
hemsidan har varit 2005 sedan oktober 2010

Styrelsens arbete:
•Tillsammans har styrelsen arbetat med VIC’s hemsida.
Fortsatt stor kraft har under året lagts ned på att få
ordning vårt medlemsregister och dessa båda arbeten
pågår fortfarande
•Mona From Attebring representerar VIC i Swedheart.
•Ordförande och sekreterare från VIC’s styrelse ingår i
Svenska Hjärtförbundets organisationskommittén för
planering av program inför Kardiovaskulära Vårmötet
•Styrelsen har planerat VIC’s program för Svenska
Kardiovaskulära Vårmötet i Örebro 4-6 maj 2011.
•Ordförande och sekreterare från VIC’s styrelse ingår i
Svenska Hjärtförbundets organisationskommittén för
planering av program inför Kardiovaskulära Vårmötet
•Mona Schlyter är VIC’s representant i den Nordiska
hjärtarbetsgruppen och representerar VIC i CCNAP.

•Ordföranden för VIC har tillsammans med övriga
representanter för nordisk/baltisk hjärtsjuksköterskegrupp planerat XXIII Nordisk-Baltiska Kardiologkongressen i Riga den 16-18 juni 2011
•2011 har delar av VIC’s styrelse deltagit vid planering
av NordSync’s kongress som äger rum i Malmö 20-21
oktober 2011.

Arbetsgrupper:
•Vetenskapliga rådet har haft 6 möten varav 4 varit
telefonmöte. Vetenskapliga rådet fortsätter sitt arbete
för att den vetenskapliga utvecklingen inom
kardiologisk omvårdnad ska nå VIC’s medlemmar och
främja applicerandet av forskningsresultat i den
kliniska verksamheten.
•Arbetsgrupperna för Hjärtsvikt, HIA, Medfödda
hjärtfel (GUCH) och Sekundärprevention har under
året haft välbesökta utbildningsdagar i
VIC’s regi.
•En ny arbetsgrupp, PCI-gruppen, har tillkommit
i VIC december 2010.

VERKSAMHETSPLAN
Under verksamhetsåret 2010-2011 har VIC:s styrelse
prioriterat följande frågor:
• Fortsatt samarbete med Svenska Kardiologiföreningen
• Fortsatt utveckling av föreningens hemsida
• Att förbättra medlemsservicen, vidareutveckla
medlemsregistret och underlätta det administrativa
arbetet
• Vetenskapliga rådets arbete fortlöper med att
implementera forskningsresultat i klinisk verksamhet
• Verka för att öka möjligheterna för VIC-medlemmar
att söka stipendier
• Verka för att stärka VIC-medlemmars inflytande inom
det kardiovaskulära området
• Verka för utökat nordiskt och europeiskt samarbete
• Att aktivt deltaga i processen för utveckling av
specialistsjuksköterskeutbildningen.

