Vedtekter AMG
Per 20.09.2016

Akuttmedisinsk gruppe baserer seg på følgende retningslinjer/vedtekter.

§1. M
 ål og kompetanse
a. Kompetanseformidling og kompetanseheving blant medisinstudenter om praktiske og
teoretiske aspekter av akuttmedisinsk kunnskap som et livreddende verktøy. Dette
inkluderer også en holdningsformidling hvor forståelsen av viktigheten til denne
kunnskapen og dens praktiske aspekter står sentralt.
b. Virkemidler:
i.

c.

Arbeidsprogram:
i.

d.

AMG vil formidle denne kunnskapen ved blant annet å holde NRR (Norsk
Resuscitasjonsråd)- sertifiserte AHLR- og HHLR-kurs, samt egne kurskonsept
lokalt hos universiteter i Europa med studenter fra Norge. Ingen kurs er
begrenset til nordmenn, men NRR-sertifiserte kurs vil avholdes på norsk. AMG
vil videre jobbe med å utvikle andre kurskonsept.

Arbeidsprogrammet ligger til grunn for styrets arbeid. Arbeidsprogrammet er
bindende for styret. Arbeidsprogrammet skal revideres ved ordinært årsmøte.
Årsberetningen skal inneholde de mål i arbeidsprogrammet som ble oppnådd
gjennom året.

Årsberetning:
i.

Til det ordinære årsmøtet skal det sittende styret presentere en årsberetning.
Den skal i grove trekk inneholde en oversikt over AMG sin aktivitet siden forrige
årsmøte. Årsberetning skal være klar til utsending sammen med innkalling til
årsmøte. Årsberetningen skal gå fra ca 1. sept til 31. aug.

§2. A
 ktivitet
a.

b.
c.
d.

Det skal holdes mellom tre og seks kurshelger i året. Dette inkluderer ikke den interne
kompetansesamlingen. Minst tre kurs må avholdes årlig for å sikre kompetansenivå og
samhold.
Årsmøte i AMG holdes hver høst.
Det skal arrangeres intern kompetanseheving hvert år, f.eks under kurshelger,
seminarer, eller under egen teambuildinghelg.
Det bør tilstrebes å holde en intern teambuildings-helg hvert år

§3. G
 ruppestruktur
a. Alle gruppemedlemmer skal inneha den kompetansen som er nedsatt som krav av
gruppen. AMG skal til enhver til ha tilgang til nok instruktører for å kunne arrangere
planlagte kurs, samtidig som et større antall vil undergrave sikringen av individuell
kompetanse.
b. Rekruttering av nye instruktører gjøres internt av AMG.
c. Gruppen har et internt styre for å sikre arbeidsfordeling og oversikt over de
administrative oppgavene som må utføres. Dette styret velges på årsmøtet.
d. Styret skal bestå av:
i.
Leder

ii.


Økonomiansvarlig

e. S
 tyret bør videre bestå av:
i.


Instruktøransvarlig



ii.

Utstyrsansvarlig



iii.

Kurskoordinator

iv.

Vara/ informasjons- og PR-ansvarlig

v.

Vara/ sponsoransvarlig





f.

Styret skal ha ett referert møte hver annen måned over Skype. Resterende
informasjonsutveksling vil skje via mail, og vil utgjøre hovedtyngden av
informasjonsutveksling i AMG.

g.

Styret kan velge å supplere seg selv med flere styremedlemmer dersom et fulltallig styre
ikke blir valgt ved årsmøtet.

h.

De forskjellige styreverv skal forholde seg til vervbeskrivelse i dokumentet “Veiledning til
styremedlemmer i AMG”

i.

Under kursene skal alle instruktører forholde seg til dokumentet “Veiledning til
instruktører”

a.

Årsmøtet er AMGs høyeste organ, og skal avholdes tidlig på høsten og innen 1. oktober.

b.

Alle AMGs medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Andre kan av årsmøtet
innvilges møte- og talerett.

c.

Det sendes skriftlig innkalling på e-post til alle instruktører senest to uker før årsmøtet
avholdes.

d.

Ekstraordinært årsmøte for AMG skal avholdes dersom minst 50% av instruktørene
krever det eller dersom styret finner det nødvendig. Det ekstraordinære årsmøtet kan
kun behandle de saker det er sammenkalt for å behandle.

e.

For at årsmøtet skal være vedtaksdyktig skal 50% av AMGs fullverdige medlemmer
være tilstede.

f.

Nmf og ANSA inviteres til å ha representanter på årsmøtet med talerett.

g.

Ordinært årsmøte skal:

§4. Å
 rsmøte

i.

h.

Behandle årsmelding og regnskap samt fastsette arbeidsprogram og budsjett
for påfølgende år.

Behandle endringsforslag til statuttene.
i.

Velge representanter til styret som spesifisert i §3 Gruppestruktur. De som
stiller til valg må være fullverdige medlemmer av AMG.

§5. K
 ompetanse

§6. Ø
 konomi:

a.

Alle AMGs instruktører skal være godkjent etter AMGs retningslinjer. Disse
retningslinjene finnes i veiledning til instruktøren. For NRRs kurs gjelder til enhver tid
NRRs retningslinjer for godkjenning og bevaring av instruktørstatus. Alle AHLR-/HHLRkurs og instruktørkurs skal kunne gi NRR-standardisert sertifisering.

b.

Egenkompetanse hos instruktører skal sikres ved:

a.

b.
c.

d.

i.

Det skal årlig arrangeres kompetansehevning for instruktørene i AMG, jf.
paragraf 2c.

ii.

Alle instruktører skal instruere på minst to kurshelger per kalenderår. Videre må
gruppeledere inneha gyldig kursprøve som ikke er eldre enn 3 måneder.

iii.

Det ønskes åpenhet og samhold innad i gruppen som tillater konstruktiv kritikk
og kursmessige forslag som fremmer kvaliteten. Ingen av delene skal ved noen
anledning gå på kompromiss med retningslinjene til NRR for kursene.

iv.

Instruktører som ikke tilfredsstiller krav satt av AMG vil følgelig miste sin rolle
som instruktør i AMG. Instruktøransvarlig sender da i rimelig tid en skriftlig
advarsel med tilbakemelding som dokumentasjon for resten av styret.

v.

For å kunne opprettholde kursaktivitet kan AMG bruke eksterne instruktører
forutsatt at de tilfredsstiller kompetanse for det aktuelle kurs.

AMG er et prosjekt uten fortjeneste og underlegger seg de økonomiske rammevilkårene
som er påkrevet for å være prosjektgruppe under Norsk Medisinstudentforening (Nmf)
og utvalg under Association of Norwegian Students Abroad (ANSA). (For detaljer, ref.:
Nmf og ANSAs retningslinjer for utvalg)
Gruppen har egen økonomiansvarlig med ansvar for AMG sin konto og oversikt over
likviditet
Overskudd fra kurs skal gå tilbake til AMG i form av oppgradering og utvidelse av
utstyrslager og oppbyggelse av en økonomisk buffer som tillater at kurs avholdes uten
personlige utlegg. Siden AMG er ett nullprosjekt skal dette overskuddet aldri tas ut som
et personlig overskudd. Hvis AMG skulle bli oppløst vil overskuddet på AMG sin konto
fordeles likt mellom og besittes av hovedstyret i ANSA og styret i Nmf Utland. Det bes
om at de eventuelle midlene vil øremerkes prosjekt som er i tråd med den aktiviteten
AMG har hatt.
AMG vil benytte seg av tilbud om bankkonto i den bank ANSA og/eller Nmf har avtaler
med. Tilgang til kontoen vil ligge hos den økonomisk ansvarlig i AMG-styret

e.

Leder og kursansvarlig får dekket telefonutgifter i forbindelse med planlegging og
arrangering av kurs.

a.

Det skal av utstyrsansvarlig til enhver til holdes kontroll på hva vi har av utstyr.

b.

Kjøp av kursnødvendig materiell for inntil kroner 10 000 kan godkjennes av
økonomiansvarlig. Andre innkjøp for mer enn kr 10 000 avgjøres på styrenivå.

c.

AMG har full råderett over alt utstyr som er tilegnet

§7. U
 tstyr

i.

ved egne innkjøp

ii.

innvilgninger øremerket akuttmedisinsk øvingsmateriell gitt med AMG sin
aktivitet som grunnlag for søknaden.

§8. O
 ppløsning av AMG
a. En eventuell oppløsning av Akuttmedisinsk gruppe skal skje på ekstraordinært årsmøte
med ⅔ flertall.
§9. O
 verdragelse av utstyr
a. Utstyr eid av AMG kan ikke overtas av enkeltpersoner i AMG.
b. Skal godkjennes av styret.
c. Skal ved en eventuell oppløsning av AMG overdras i sin helhet til Nmf utland og i sin
helhet formidles av styret i Nmf Utland med følgende klausuler:
i.
Materiellet skal alltid være tilgjengelig for formidling av akuttmedisinsk kunnskap
blant medisinstudenter uavhengig av arrangør
ii.
Norske medisinstudenter i utlandet skal alltid ha førsterett på utstyret
iii.
Forandring av paragraf 9c skal godkjennes av styret i Nmf utland.
§10.

Utlån\utleie

a.

§11.

AMG vil etter beste evne støtte alle prosjekt og arrangement som har fremming av
akuttmedisinsk kunnskap som mål både med utstyr og personell.

Faglig

og organisatorisk tilknytning
a. Nmf: AMG er som prosjektgruppe i Nmf underlagt de rammevilkår og regler som gjelder
for prosjektgrupper i Nmf. AMG skal til enhver tid holde en faglig og kursmessig
standard som Nmf kan være stolte av å være en del av som fagorganisasjon.
b. ANSA: Som utvalg i ANSA er AMG underlagt de rammevilkår og retningslinjer fastsatt
av hovedstyret i ANSA for utvalg. AMG vil gjennomføre kurs og holde en åpenhet for
deltagelse som er i tråd med ANSA sine idealer

Vedtatt ved Akuttmedisinsk gruppes årsmøte, 20. september 2016

