Resestipendier för utlandsresa på max 900 € kan sökas för egen forskning
(föredrag eller poster, kurs eller studiebesök, möte med forskargrupp, postdocresa), i vissa fall för yrkesmässig fortbildning då motsvarande specialutbildning
inte arrangeras i Finland och arbetsgivaren inte täcker kostnaderna, och för
deltagande i kurs för medicinsk undervisning (lärare vid den svenska studielinjen).
Resestipendier beviljas samma sökande endast en gång per kalenderår.
Ansökningsblankett och närmare information finns på vår hemsida:
www.fls.fi/stipendier.
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Sommaren är redan på god väg och det akademiska året på slutrakan.
Styrelsen har under vårterminen ingående diskuterat Sällskapets
forskningsstipendieutdelning. Utdelningssumman för år 2019 höjs till 1,7 miljoner
euro. Det är en höjning på ca 20% från året innan. Storstipendiekategorin har
avskaffats och i stället införs postdoc stipendier (1 år) för forskning utomlands.
Tanken är att stimulera unga forskares fortsatta forskning efter disputation och
stöda den akademiska återväxten på svenska i Finland. De övriga kategorierna är
oförändrade. Ansökningar för 2019 stipendier bör vara inlämnade senast
17.9.2018 och ansökningssystemet öppnas ca en månad innan. Styrelsen har
under början av året mottagit ett ökat antal resestipendieansökningar, bland
annat av yngre medlemmar, varav största delen har beviljats. Resestipendierna
behandlas omgående på följande styrelsemöte.
Den under hösten uppkomna frågan gällande jäv inom pris- och stipendienämnden
har diskuterats inom styrelsen. Det beslöts att pris och stipendienämndens
medlemmars stipendieansökningar i fortsättningen bedöms av utomstående
experter. Styrelsen fattar beslut om de beviljade summornas nivå på basen av
utlåtandena. Den nuvarande beslutsprocessen för stipendierna där pris- och
stipendienämnden föreslår, styrelsen behandlar förslaget och månadsmötet
godkänner anser styrelsen fortfarande vara ändamålsenligt.
Den nya dataskyddslagen trädde i kraft inom alla EU länder den 25 maj. För
Sällskapets del berör detta medlemsregistret och det elektroniska
stipendieansökningssystemet. Styrelsen har för närvarande utarbetat en
preliminär dataskyddsbeskrivning som uppfyller kraven och kommer att informera
medlemmarna närmare när den slutliga beskrivningen är färdig.

Mindre underhållsarbeten kommer att genomföras i Villan och Annexet
under sommaren. Ett kärl för metallavfall har införskaffats.
Den inkommande höstens program ser för närvarande ut enligt följande:
Fredag 31.8.2018 Kräftskiva i Annexet. Se bilaga.
Torsdag 13.9.2018 kl. 18.15 Septembermöte på Folkhälsan,
Topeliusgatan 20 (auditoriet)
Tema: Folkhälsans forskningscentrum
Bjarne Udd: Muskelsjukdomarnas förunderliga mikrokosmos
Daniel Gordin: Från att undersöka riskfaktorer till att forska i protektiva
faktorer for diabeteskomplikationer
Moderator: Anna-Elina Lehesjoki
Om du vill delta i sitsen efter föredragen vänligen anmäl dig till kansliet
senast en vecka innan.
Torsdag 11.10.2018 kl. 18.15 Oktobermöte
Tema: Pre-hospital medicin
Markus Skrifvars: Att ge adrenalin eller ej vid hjärt-lungräddning?
Tom Silfvast: Den prehospitala akutsjukvården och SOTE-reformen
Maaret Castren: Akutsjukvårdens roll i ett framtida HNS?
Moderator: Markus Skrifvars
Anmäl gärna till kansliet senast tre dagar före mötet ifall du har möjlighet
att delta i sitsen efter föredragen.
Lördag 13.10.2018 Höstutflykt
Tema: Tammerfors
Besök i museicentret Vapriikki, lunch och musikalen Cats på Tampereen
teatteri
Se bilaga.
Onsdag 7.11.2018 kl. 18.15 Klubbkväll
Leif Groop: Vägen från Närpes till Lund
Anmäl gärna till kansliet senast tre dagar före klubbkvällen ifall du har
möjlighet att delta i sitsen efter föredraget.

Torsdag 22.11.2018 kl. 18.15 Novembermöte
Tema: Unga forskare
Erik Litonius: Läker man bättre efter operation om man får standardiserad vård?
Jani Pirinen: Kardiologiska aspekter vid hjärninfarkt i ung ålder
Tuukka Puolakka: Vårdkedjan vid akut stroke - som ung forskare i den prehospitala
akutvården
Moderator: Taisto Sarkola
Anmäl gärna till kansliet senast tre dagar före mötet ifall du har möjlighet att delta
i sitsen efter föredragen.
Torsdag 13.12.2018 kl. 18.15 Decembermöte
Preliminärt tema: Hälsoteknologi
Mera information i nästa medlemsblad.
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