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Given på Sällskapets årsmöte den 28 
januari 2000 av sekreteraren Marianne 
Gripenberg.

Finska Läkaresällskapets 164 verk-
samhetsår har avslutats.

Antalet medlemmar i Sällskapet i 
slutet av året var 985 av dessa var 14 
inhemska hedersledamöter, 914 ordina-
rie ledamöter, 4 invalda ledamöter, 7 
utländska hedersledamöter och 46 ut-
ländska kallade ledamöter.

Följande personer har kallats till le-
damöter av Sällskapet år 1999: Päivi 
Arjama, Heidi Avellan, Bodil Eriksén-
Neuman, Anton Fogelholm, Max Franzén, 
Mikaela Grotenfelt, Tomas Guss, Erja 
Halmesmäki, Tuula Heinänen, Annika 
Holmström, Elina Laiho, Karl Lemström, 
Mikael Lindroos, Nina-Maria Luoto, 
Gerd Molander, Petra Nousiainen, Heidi 
Nyman, Laura Oksanen, Maria Paille, 
Daniela Pihlström, Mikael Riska, Mats 
Rönnback, Johan Smeds, Susanna Stjern-
berg, Heidi Strang, Tom Sundell, Ann-
Christine Söderlund, Reijo Takalo, Johan 
Wadén och Yvonne Wetterstrand.

Sällskapets utländska kallade leda-
mot Olle Olsson har avlidit under verk-
samhetsåret. Under år 1999 har också 8 
av Sällskapets ordinarie ledamöter av-
lidit: Olof Biström, Carl-Eric Franken-
haeuser, Ann-Lis Hjelt, Bernt Laurent, 
Marita Nyberg-Willberg, Herman Skur-
nik, Börje Åström och Svante Öhman. 
Dessutom har under år 1999 meddelats 
Sällskapet att Elliot Osserman utländsk 
kallad ledamot avlidit.

Styrelsen har under år 1999 haft 
följande sammansättning: Ordförande 
Matti Klockars, viceordförande Carl G. 
Gahmberg, sekreterare Marianne Gri-
penberg, skattmästare Johan Edgren, le-
damöter Tora Jansson, Johan Lundin, 
Nina Linder och Tom Pettersson. Sty-
relsen har sammanträtt 12 gånger. 

Pris- och stipendienämnden har ar-
betat under ordförandeskap av Carl G. 

Finska Läkaresällskapets 
årsberättelse för år 1999

Gahmberg med Krister Höckerstedt och 
Tom Pettersson som medlemmar.

Redaktionen för Finska Läkaresäll-
skapets Handlingar har bestått av: Hu-
vudredaktör Per-Henrik Groop, redak-
tionssekreterare Svante Stenman samt 
redaktörerna Hans Blomberg, Hans 
Falck och Johan Lundin.

Klubbmästarens åligganden har skötts 
av Johan Lundin.

Revisorer för 1999 års verksamhet är 
Folke Tegengren, CGR och Jarl Eklund 
samt revisorssuppleanter Rabbe Neva-
lainen, CGR och Kaj Tallroth.

Sällskapet har i det styrande organet 
för Läkardagarna 2000 representerats 
av Mats Brommels och Marianne Gri-
penberg och i Vetenskapliga samfun-
dens delegation av Leif Andersson.

Bibliotekarie har varit Fredrika Peko-
nen, som också fungerat som Sällska-
pets representant i styrelsen för Central-
biblioteket för hälsovetenskaper.

Programkommittén har bestått av Säll-
skapets ordförande Matti Klockars, se-
kreterare Marianne Gripenberg samt 
Paul Grönroos, Mikaela Hernberg, 
Minna Kylmälä, Taisto Sarkola och som 
styrelsens representant Nina Linder.

Sällskapets kansli har skötts av Gerd 
Haglund.

Under år 1999 har Sällskapet sam-
lats till 9 möten, varav 4 under våren 
och 5 på hösten. Mötena har hållits 
på Ständerhuset, Tekniska föreningen, 
Samfundet Folkhälsan, Biomedicinska 
institutionen, Barn- och ungdomssjuk-
huset samt Villa Gyllenberg. 

Vid sina interna möten har Sällskapet 
åhört 15 föredrag. Av föredragshållarna 
var 9 medlemmar av Sällskapet och 6 
inbjudna föredragshållare. Mötena har 
varit välbesökta, antalet åhörare har i 
medeltal varit 50 personer per möte. Ett 
svårslaget rekord uppnåddes på valmö-
tet i december då närmare 100 vänner 
av konst och musik kunde njuta av 

bildkonst och ordförandes gäst, pia-
nisten Robert Wells. Efter mötena har 
man samlats till gemensamma supéer, 
varav en tillsammans med Odontolo-
giska Samfundet och en med Medici-
narklubben Thorax. 

En klubbkväll ordnades under våren 
i form av ett teaterbesök. I slutet 
av april gick Sällskapets medlemmar 
på teater och såg Klockriketeaterns 
föreställning “Det kommer aldrig att 
ske” på Alexandersteatern.

Vårutfl ykten detta år gick till Lund. 
Ca 20 ledamöter reste åstad och fi ck ta 
del av ett välkomponerat program sam-
mansatt av Olof Selroos. Programmet 
sträckte sig från högklassig diabetes-
forskning presenterad av Leif Groop till 
en guidad rundvandring i Lund. Höjd-
punkten för den lekamliga delen av 
programmet bestod av en oförglömlig 
middag på Trolleholms slott.

FLS deltog i utställningen ”I gott säll-
skap” - vetenskapliga samfund år 1899”. 
Vetenskapliga samfundens delegations 
100-års utställning (27.1.-5.3.)

Styrelsen intog den 10 september en 
gemensam festmiddag tillsammans med 
styrelsen för Finlands Läkarförbund på 
Villan i anledning av att det förfl utit 90 
år sedan tanken på att grunda Läkarför-
bundet framförts. I november var styrel-
sen inviterad av Duodecims styrelse till 
en traditionell gemensam middag. 

Årets verksamhet har präglats av 
byggnadsverksamheten på Johannes-
bergsvägen 8. Byggnadsövervaknings-
myndigheterna i Helsingfors stad beslöt 
22.1.1999 att byggnadsarbetet måste 
avbrytas, eftersom nämnda myndighet 
ansåg att saneringslovet inte efterlevts 
och att gårdsbyggnaden rivits utan lov. 
Detta ledde till att alla ansökningar 
måste lämnas in på nytt och att bygg-
nadsverksamheten låg nere i närmare 
ett halvt år. Det efterlängtade specialtill-
ståndet erhölls 8.6.1999 varefter bygg-
verksamheten igen kunde återupptas. 
Taklagsöl fi rades 2.12.1999 och bygget 
beräknas stå färdigt i februari år 2000.

Ett annat av årets stora projekt har 
varit översättningen av Yleislääkärin 
käsikirja ja tietokanta - Allmänläkarens 
handbok och databas till svenska. Ett 
fl ertal av Sällskapets ledamöter har varit 
involverade i det primära översättnings-
arbetet.

Under året har Verksamhetsfonden 
understötts genom inköp av 237 gratula-
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tions- och kondoleansadresser. Sällska-
pets sekreterare har understött fonden 
genom att donera sitt arvode. 

På Sällskapets årsmöte den 29 januari 
1999 tilldelades professor Hans Åker-
blom Runebergs-pris.

Till Sällskapets Pris- och stipen-
dienämnd inlämnades 104 ansök-
ningar om forskningsunderstöd. Säll-
skapets forskningsunderstöd på sam-
manlagt 3 631 000 mk fördelades på 
80 mottagare.

Dessutom har Sällskapets styrelse 
under 1999 beviljat 12 resestipendier 
om sammanlagt 40 000 mark ur Anita 
Frisks fond.

Finska Läkaresällskapets Handlingar 
har utkommit med 1 nummer under år 
1999.

Marianne Gripenberg
Sekreterare

Bibliotekariens rapport för 1999

Under år 1999 har boksamlingen i bib-
lioteket i Villa Aikala skyddats genom att 
gröna rullgardiner insatts i fönstren. På 
detta sätt kommer solen inte åt att bleka 
i samma utsträckning som tidigare.

Inbindningen av Finska Läkaresäll-
skapets Handlingar har nu slutförts så 
att alla banden fram till de senaste 
årgångarna är inbundna.

Sjukjournalerna från 1808-1809 års 
krig som tidigare beslutats överföras 
till Krigsarkivet kommer att stanna i 
FLS egna utrymmen eftersom Krigsar-
kivet endast uppbevarar material från 
Finlands självständighetstid. Sjukjour-
nalerna är skrivna av Jakob Wegelius 
och anses vara de enda sjukjournalerna 

från kriget 1808-1809 som bevarats. 
I sjukhusläkare Jakob Wegelius arkiv 
ingår även bl.a. förordnande att vara 
sjukhusläkare daterad 1.8.1808 samt 
brev av fältläkare J. Edgren och J. J. 
Fåhree till J. Wegelius.

Finska Läkaresällskapets Handlingar 
har år 1999 skickats till 58 olika biblio-
tek och institutioner i utlandet. I utbyte 
har 40 tidskrifter erhållits. Dessa upp-
bevaras i huvudsak i Centralbiblioteket 
i Mejlans.

Helsingfors 28.1.2000

Fredrika Pekonen
Bibliotekarie

Sällskapet

Under verksamhetsåret har kostnaderna 
för Handlingarna, möten och sällskapets 
andel av kanslikostnaderna och kost-
naderna för Villan uppgått till 400 450 
mark (384 050). Bland de utgiftsposter 
som ökat märks kanslistlönen 91 640 
(74 800) och postningskostnaderna in-
klusive postningen för Handlingarna 
36 312 mark (20 008), varvid bör beak-
tas att endast ett nummer av Handling-
arna utgetts under 1999, i praktiken har 
det alltså skett mer än en fördubbling 
av postningskostnaderna. Det utgivna 
numret av Handlingarna gav 21 285 
(+2 984).

Medlemsavgiften har varit oföränd-
rad, 350 mk för medlemmar i huvud-
stadsregionen, 250 mk för medlemmar 
från övriga delar av landet samt en fri-
villig avgift om 100 mk för pensionärer.

På inkomstsidan märks medlems-
avgifter 181 250 mk (181 725), inkom-
ster från placerade medel 31 757 mk 

(11 558) samt fondernas andel av kans-
likostnader och möten, allmänna fon-
derna 163 241 mk (136 002) och Jans-
sons fond 62 647 mk (56 994). Inkom-
ster sammanlagt 438 895 mk, vilket ger 
ett överskott på 38 445 mk, som kan 
fogas till balansräkningen.

Fastighetsaktiebolaget 
Johannesbergsvägen 8

I styrelsen för fastighetsbolaget har 
suttit Per-Henrik Groop, ordförande, 
Johan Edgren samt Thorax represen-
tant Johanna Saarikko. Revisor har 
varit CGR Folke Tegengren med Tilin-
tarkastajien Oy Ernest & Young som 
suppleant. Fred Packalén (Freddis Ab) 
har verkat som disponent och Seppo 
Saksa Oy som fastighetsskötare. För 
att bestrida bolagets utgifter såsom 
arrende, fastighetsvård, vatten och 
avlopp, el och värme samt arvoden 
har uppburits en bolagshyra om 35 × 
320 m2 × 12 = 134 400 mk. Utöver 

detta bekostades ombyggnad av bal-
kongerna med 26 535 mk.

Såsom det framgår av sekreterarens 
årsberättelse tvingades man på grund av 
myndigheternas ingripande 22.1.1999 
avbryta verksamheten vid ombyggan-
det av gårdsfastigheten. Verksamheten 
kunde upptas igen 8.6.1999. Detta uppe-
håll samt ökningen av byggkostnadsin-
dex i Helsingfors-regionen under hösten 
1999 kommer att öka byggkostnaderna 
med uppskattningsvis 560 000 mk var-
till kommer ett tilläggspris på 200 000 
mk för glastaket. Priset för gårdsfastig-
hetens ombyggnad kommer således att 
uppgå till offertpriset 7 654 334 mk + 
760 000 mk = 8 414 334 mk. Av denna 
summa har under år 1999 utbetalats 
5 902 037 mk. Byggnaden beräknas stå 
färdig 15.2.2000. Priset för ombyggna-
den kan aktiveras i bokföringen.

Medicinarklubben Thorax kommer 
att köpa in sig i fastighetsbolaget med 
den summa som kan lösgöras från deras 
lokal på Estnäsgatan.

Skattmästarens berättelse för verksamhetsperioden 
1.1.–31.12.1999
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Fonderna

Förvaltningen av de fria fonderna har 
skötts av Merita-Privatbanken under 
överinseende av ekonomiska rådet som 
bestått av VH Bo Backström, VH 
Lars Mattsson, EM Carl-Johan Björk-
stén (bankens representant) samt Säll-
skapets representanter Matti Klockars, 
(Carl Gustav Gahmberg), Carl Gustav 
Wallgren och Johan Edgren. Rådet har 
under året sammanträtt 7 gånger.

Fördelningen i portföljen och utveck-
lingen under året framgår ur tabellen.
Portföljens värde har under året ökat 
med 58,1 milj. (37,0 %) varav Nokias 
andel är 21,4 milj. Bland större transak-
tioner under året märks utförsäljningen 
av Cultor innehavet på basen av Da-
niscos köpanbud. Täckningen av ande-
lar i följande fonder: Evli European allo-
cation, Merita-Nordbanken, Medica och 
Fondita 2000. Slutraten 4 milj. av köpe-
summan för Fastighetsbolaget Gryningen 
till 187 644 mk. Ett avtal om utlåning av 
Fiskars och Nokia aktier har ingåtts med 
Helsingfors fondbörs. Fondernas avkast-
ning under 1999 uppgick till 8,1 milj. 
(6,2) varav räntor 1,5 (1,5), dividender 
6,2 (4,3) och hyror 0,4 (0,4).

Fondernas andel av Sällskapets ad-
ministration uppgick till 163 242 mk. 
Dessutom fattade Sällskapets styrelse ett 
beslut om att med fondmedel 300 000 
mk bekosta översättningen till svenska 
av Yleislääkärin käsikirja, som utges av 
Duodecim. Vid årsmötet 1999 betala-
des 4,3 milj. ut som stipendier, dess-
utom har med styrelsens beslut ur Anita 

Frisks fond utbetalats 50 000 mk som 
resestipendier åt yngre ledamöter samt 
15 000 till Lääkärijärjestöjen koulutus-
rahasto.

Robert och Karin Janssons fond har 
förvaltats av Aktia fondförvaltning med 
EM Jerker Hedman som kontaktper-
son. Fondens styrelse har bestått av Carl 
Gustav Wallgren, ordförande samt Leif 
Andersson, Matti Klockars och Johan 
Edgren. Styrelsen har under året sam-
manträtt två gånger. Fondens förmögen-
het var vid årets slut 5,4 milj. (4,5) och 
avkastningen uppgick till 377 986 mk 
(313 900). Ur fonden har beviljats föl-
jande bidrag: Andel av kanslikostnader 

32 698 mk, möten och föreläsningar 
31 706 mk, biblioteket 27 252 mk, inven-
tarier till Villa Aikala 49.156 mk, Mel-
lersta Österbottens läkarförenings his-
torik 5 000 mk, Spexhistoriken 15 000 
mk, Meditrinas specialnummer 20 000 
mk, sammanlagt 180 812 mk.

Verksamhetsfondens kapital har 
under året utökats till 255 250 mk 
(245 000). Ur fonden har utbetalts 1 000 
mk för att understöda Thorax delta-
gande i Finlandiabalen.

Helsingfors den 21 januari 2000

Johan Edgren

Finska Läkaresäl lskapets placer ingar 1998 och 1999

31.12.1998 31.12.1999

Inhemska placer ingar
Aktier 83,3 46,2 % 120,7 56,2 %
Fondandelar 12,1   7,7 %  19,0   8 ,8 %
Fast igheter 11,3   7,3 %  17,2   8 ,0 %
MSK lån 8,3   5 ,3 %   5 ,7   2 ,6 %
Penningplacer ingar 3,0   1 ,8 %  7,1   3 ,3 %
Summa inhemska 117,9 75,2 % 169,7 78,9 %

Utländska placer ingar
Aktier 16,8 10,6 %  21,5 10,0 %
Fondandelar  12,8  8 ,1 %  21,7 10,1 %
MSK lån     9 ,5  6 ,1 %   2 ,1   1 ,0 %
Summa ut ländska   39,1 24,8 %  45,4 21,1 %

Total t 157,0 215,1


