Stadgar Arytmi
1. Arbetsgruppens uppgifter
Arbetsgruppens övergripande uppgift är att verka för utveckling och utbildning
inom hjärtarytmi området.
Arbetsgruppen skall därvid
- sprida kunskap om aktuell utveckling och forskning inom området, såväl inom som
utom läkarprofessionen;
- anordna utbildningar inom området
-tablera och stödja ett internetbaserat forum för dialog och information i
arytmifrågor, nåbart via Svenska Cardiologföreningens hemsida
-bevaka områdets intressen i Svenska Cardiologföreningen
-vara Cardiologföreningens styrelse behjälplig vid besvarandet av remisser inom
området, som inkommer till föreningen
-ge förslag till och medverka i symposier inom området på Riksstämman och
Kardiovaskulärt Vårmöte
-medverka med information och utgöra kontaktnät inom området på
Cardiologföreningens hemsida
-hålla kontakt med och samarbeta med European Heart Rhythm Association samt
European Society of Cardiology
-medverka i utvecklandet av nationella och internationella riktlinjer och medicinska
styrdokument inom området
-vid behov utgöra referensgrupp för nationella kvalitetsregister inom området.
2. Arbetsgruppens relation till Svenska Cardiologföreningen
Arbetsgruppen godkänns av och verkar på uppdrag av Svenska
Cardiologföreningen. Arbetsgruppens stadgar skall vara godkända av Svenska
Cardiologföreningens styrelse. Årsrapport, ekonomisk rapport och
verksamhetsplan för kommande år skall inlämnas till Cardiologföreningens
styrelse senast en månad före Svenska Cardiologföreningens årsmöte. Årsrapporten
skall publiceras på föreningens hemsida och redovisas på årsmötet.
Arbetsgruppens medlemmar skall inlämna jävsdeklarationer till
Cardiologföreningens revisor senast en månad före föreningens årsmöte.

3. Arbetsgruppens sammansättning
Arbetsgruppen bör bestå av 5-10 personer. Ordförande skall vara medlem i Svenska
Cardiologföreningen och övriga ledamöter bör vara det. Om möjligt ska
arbetsgruppen representera olika sjukhuskategorier och ha en jämn geografisk
spridning tillika jämn könsfördelning. I arbetsgruppen bör även ingå en
representant för Svenska Pacemaker- och ICD-registret samt en representant för
Nationella Kvalitetsregistret för Kateterablation. Svenska Cardiologföreningens
styrelse utser ordförande och ledamöter efter förslag från arbetsgruppens
valberedning. Valberedningen ska bestå av tidigare ordförande, sittande
ordförande samt representant från styrelsen. Alla ledamöter väljs för tre år med
möjlighet till omval. Omval bör endast ske en gång, dock är det inte lämpligt att mer
än hälften av arbetsgruppen bytas ut samtidigt. Nyval ska ske under första
kvartalet för att kunna presenteras på årsmötet som sker under andra kvartalet.
Arbetsgruppen väljer inom sig vice ordförande och sekreterare.
4. Arbetsgruppens sammanträden
Arbetsgruppen skall sammanträda minst två gånger årligen på tid som bestäms av
ordföranden. Arbetsgruppen är beslutsför då minst hälften av arbetsgruppens
medlemmar är närvarande. Protokoll skall föras vid varje sammanträde, och
justeras av ordföranden och en övrig arbetsgruppsmedlem, vilken utses vid
sammanträdet. Arbetsgruppens kassör skall ombesörja att räkenskaper avseende
arbetsgruppens aktiviteter förs, och årligen sammanställs.
5. Arbetsgruppens ekonomi
Arbetsgruppen kan självständigt planera projekt innefattande ekonomiska
åtaganden, vilket även kan involvera samarbete med andra parter inom offentlig
eller privat verksamhet inom ramen för gällande riktlinjer och ramavtal.
Kostnadsplaner för arbetsgruppens planerade projekt skall tillställas Svenska
Cardiologföreningen för godkännande. För sålunda godkända projekt
tillhandahåller Svenska Cardiologföreningen kameralt stöd inkluderande
fakturahantering, in- och utbetalningar, bokföring samt revision.
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