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Medlemsblad juni 2019
Det akademiska året är på slutrakan och planeringen av höstens verksamhet inom
Sällskapet är klar.
Styrelsen har beslutat att summan för forskningsstipendieutdelningen för år 2020
är 1,9 miljoner euro. Rekommendationerna för personliga understödsbelopp inom
de olika kategorierna kommer att justeras. Ansökningar för 2020 stipendier bör
vara inlämnade senast 16.9.2019 och ansökningssystemet öppnas en månad
innan. I synnerhet unga forskare och doktorander uppmanas söka
forskningsunderstöd från Sällskapet. Ansökningar för resestipendier bör
företrädesvis lämnas in i god tid och senast före resan. Dessa ansökningar
behandlas alltid på följande styrelsemöte.
Reparationer i Villan och Annexet är planerade att genomföras under veckorna 2728 på sommaren. Bland annat kommer föreläsningssalens golv att slipas och
behandlas. Senare kommer takglasen att bytas i Annexet. Tidpunkten är ännu
oklar. Nyligen uppdagades i Villan en vattenskada, som skall utredas närmare och
åtgärdas omgåenden.
En diskussion om medlemsregistrets använding i marknadsföringssyfte har förts
inom styrelsen. Registret används i enlighet med dataskyddsbeskrivningen för
handläggnng av medlemsärenden och kontakten till medlemmarna gällande
Sällskapets egen verksamhet. Beslöts att styrelsen också tar ställning till och kan
godkänna svenskspråkiga epost-utskick gällande program och utbildningstillfällen
arrangerade av andra än Sällskapet ifall de anses vara av intresse för och ha
anknytning till Sällskapets medlemmars professionella fortbildning. Medlemmar
som inte önskar få senare nämnda utskick ombedes meddela kansliet därom.

Sällskapet har under flera år deltagit i finansieringen av Pro Medico
inklusive Taitoni.fi -portalen. Användningsgrade av portalen har dock
förblivit mycket låg. Pro Medico verksamheten kommer därför att
upphöra i september och portalen överföras till Duodecim.

Torsdag 28.11.2019 kl. 18.15 Novembermöte i Annexet
Tema: Biobanken och FinnGen
Aarno Palotie: FinnGen
Olli Carpén: Helsingfors Biobank
Moderator: Caj Haglund

Den som inte ännu betalat sin medlemsavgift uppmanas gör det.
Programmet för Hösten 2019 är följande:
Fredag 6.9.2019 kl. 19 Kräftskiva i Annexet. Se bilaga.
Torsdag 26.9.2019 kl. 18.15 Septembermöte i Annexet
Tema: Högt blodtryck
Teemu Niiranen: Blodtryckets epidemiologi i Framingham, Finland och i
världen.
Ilkka Kantola: Behandling av högt blodtryck.
Moderator: Daniel Gordin
Lördag 12.10.2019 Höstutflykt. Se bilaga.
Tema: Tallinn
Anmälan senast 9.9.2019.
Torsdag 24.10.2019 kl. 18.15 möte tillsammans med Thorax i Annexet.
Tema: Unga forskare
Leena-Marja Soveri: Biverkningar av behandlingen av tarmcancer: Deras
betydelse som prediktiva faktorer och påverkan på livskvaliteten.
Johnny Sundholm: Ultraljud av tinningartären, diagnostiskt stöd vid
misstanke om jättecellsarterit.
Anna Svärd: Sambandet mellan övervikt och mental ohälsa bland
arbetstagare.
Moderator: Taisto Sarkola.
Onsdag 13.11.2019 kl. 18.15 Klubbkväll i Annexet
Tema: Vinprovning tillsammans med vinexpert Martin Nordell.
Koordinator: Johan Hedström

Torsdag 12.12.2019 kl 18.15 Decembermöte i Annexet.
Tema: Ordförandes gäst (meddelas senare).
Anmäl gärna till kansliet senast tre dagar före månadsmötet ifall du har möjlighet
att delta i sitsen efter föredragen.
Sällskapets program och Handlingarna hittas på hemsidan.
Väl mött på Sällskapet!
Taisto Sarkola
Sekreterare

