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och en med Medicinarklubben Thorax. 
Till septembermötet inbjöds kolleger 
från Västra Nylands läkarförening och 
från Borgå.

En klubbkväll ordnades i februari i 
form av en vinprovarkväll. Vinprov-
ningen hölls i det halvfärdiga Annexet 
och var synnerligen välbesökt.

Invigningen av gårdsbyggnaden på Jo-
hannesbergsvägen 8 skedde under hög-
tidliga former den 6 april vid ett ge-
mensamt möte med Thorax. Ca 150 le-
damöter, thoracaler och inbjudna gäster 
deltog. Gårdsbyggnaden döptes vid detta 
tillfälle offi ciellt till Annexet och föreläs-
ningssalen fi ck namnet E.A. von Wil-
lebrand-salen. Under mötet talade ar-
kitekt Fred Wegelius om Annexets till-
blivelse under rubriken “Från ruckel 
till nybygge” och festföredraget hölls av 
arkiater Risto Pelkonen, vars föredrag 
hade rubriken “Den medicinska hori-
sonten”.

Målet för den traditionella vårutfl yk-
ten var detta år östra Nyland. Drygt 
40 av Sällskapets ledamöter besökte en 
solig lördag i maj Tjusterby och Tervik 
och avslutade sedan en lyckad dag med 
en måltid på snigelrestaurangen Tim-
baali i Borgå.

Serien av Sällskapets vetenskapliga 
symposier fortsatte med Granitsympo-
siet, som ordnades i Annexet 29-31.10. i 
samband med Ragnar Granits 100-års-
dag. Huvudansvariga för programmet 
var förutom FLS, professorerna Kristian 
Donner och Tom Reuter från Helsingfors 
universitets biovetenskapliga institution. 
Programmet var högklassigt, ett fl ertal 
utländska forskare föreläste och Ragnar 
Granits elev, den amerikanska synforsk-
ningens grand old lady Christina Enroth-
Cugell deltog också i symposiet.

Styrelsen har under året engagerat sig 
i frågan om hur den svenskspråkiga un-
dervisningen inom den medicinska fa-
kulteten är ordnad vid Helsingfors uni-
versitet. Frågan har ventilerats med de-
kanus för den medicinska fakulteten, 
då Sällskapet bl.a. framförde behovet av 
en koordinatorstjänst för den svensk-
språkiga undervisningen. Till Sällska-
pets glädje har en dylik tjänst inrättats 
fr.o.m. början av år 2001.

Våren präglades av tillblivelsen av 
Annexet, medan hösten har präglats av 
reparationer i Villan. Huset har målats, 
tornet har byggts och reparationer och 
sanering har utförts i köket och i övre 
våningen.

Pris- och stipendienämnden har ar-
betat under ordförandeskap av Krister 
Höckerstedt med Tom Pettersson och 
Karl Åkerman 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.

Revisorer för 2000 års verksamhet är 
Folke Tegengren, CGR och Kaj Tallroth 
samt revisorssuppleanter Rabbe Neva-
lainen, CGR och Björn Eklund.

Sällskapet har i det styrande organet 
för Läkardagarna 2001 representerats 
av Tom Pettersson och Brita Stenius-
Aarniala och i Vetenskapliga samfun-
dens delegation av Leif Andersson.

Klubbmästarens åligganden har skötts 
av Johan Lundin.

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

Programkommittén har bestått av 
Sällskapets ordförande Carl G. Gahm-
berg, sekreterare Marianne Gripenberg-
Gahmberg samt Paul Grönroos, Mica-
ela Hernberg, Minna Kylmälä, Taisto 
Sarkola samt som styrelsens represen-
tant Nina Linder.

Sällskapets kansli har skötts av Gerd 
Haglund.

Under år 2000 har Sällskapet samlats 
till 9 möten, varav 4 under våren och 5 
på hösten. Mötena har hållits på Stän-
derhuset, Folkhälsans Seniorhus samt 
Annexet på Johannesbergsvägen 8.

Vid sina interna möten har Sällskapet 
åhört 16 föredrag. Av föredragshållarna 
var 7 medlemmar av Sällskapet och 9 
inbjudna föredragshållare. Mötena har 
varit välbesökta, antalet åhörare har i 
medeltal varit 60 personer per möte. 
Efter mötena har man samlats till ge-
mensamma supéer, varav en tillsam-
mans med Odontologiska Samfundet 

Given på Sällskapets årsmöte den 26 
januari 2001 av sekreteraren Marianne 
Gripenberg-Gahmberg.

Finska Läkaresällskapets 165 verk-
samhetsår har avslutats.

Antalet medlemmar i Sällskapet i 
slutet av året var 967 av dessa var 14 
inhemska hedersledamöter, 898 ordina-
rie ledamöter, 4 invalda ledamöter, 7 
utländska hedersledamöter och 44 ut-
ländska kallade ledamöter.

Följande personer har kallats till le-
damöter av Sällskapet år 2000: Aapos 
Aro, Maria Bäckman, Mikael Enckell, 
Juhana Frösén, Tina Grönholm, Jo-
hanna Hagman, Miika Hernelahti, Timo 
Hirvonen, Aslög Hæggström, Björn 
Isomaa, Heikki Koistinen, Nina Kuuva, 
Ola Kärkkäinen, Marko Lempinen, Nea 
Malila, Katarina Mårtenson, Nina Pöyry, 
Andrej Rados, Tommi Raij, Tarja Sten-
berg, Barbro Viljanen och Johanna von 
Numers-Kaisti.

Under året valdes Leif Andersson och 
Peter Wahlberg till hedersledamöter av 
Sällskapet.

Sällskapets hedersledamöter Osmo 
Järvi och Anders Langenskiöld samt 
Sällskapets utländska kallade ledamöter 
Eivin Hasner och Hans W. Ocklitz har 
avlidit under verksamhetsåret. Under 
år 2000 har 15 av Sällskapets ordinarie 
medlemmar avlidit: Olof Alfthan, Louis 
Bardy, Harald Blomquist, Henrik Car-
pelan, Guido Gothoni, Felix Heikel, 
Birgitta Knape, Klas-Erik Lundberg, 
Guy Mellin, Thorolf Packalén, Christina 
Raitta, Bo Strömberg, Olav B. Wallin 
och Gustaf Östling.

Styrelsen har under år 2000 haft 
följande sammansättning: Ordförande 
Carl G. Gahmberg, viceordförande Brita 
Stenius-Aarniala, sekreterare Marianne 
Gripenberg-Gahmberg, skattmästare 
Johan Edgren, ledamöter Tora Jansson, 
Johan Lundin, Nina Linder och Tom 
Pettersson. Styrelsen har sammanträtt 
13 gånger.

Finska Läkaresällskapets årsberättelse 
för år 2000



Årgång 161 Nr 1, 2001 51

Finska Läkaresällskapets värdepappers marknadsvärde, fördelning och utveckling

 31.12.1999 31.12.2000

Inhemska placeringar
 Aktier 120,7 56,2 % 148,2 59,2 %
 Fondandelar 19,0 8,8 % 3,4 1,4 %
 Fastigheter 7,2 8,0 % 20,1 8,0 %
 MSK lån 5,7 2,6 % 10,7 4,3 %
 Penningplaceringar 7,1 3,3 % 8,5 3,3 %
Summa inhemska 169,7 78,9 % 190,9 76,2 %

Utländska placeringar
 Aktier 21,5 10,0 % 23,0 9,2 %
 Fondandelar 21,7 10,1 % 36,5 14,6 %
 MSK lån 2,1 1,0 %
Summa utländska 45,4 21,1 % 59,5 23,8 %

Totalt 215,1  250,4

Skattmästarens berättelse för 
verksamhetsperioden 1.1.–31.12.2000

Sällskapet

Summorna i denna berättelse uppges i 
FMK.

Publikationsverksamhet

Handlingarna har under året utkommit 
med planerade 2 nummer, dessutom 
bokfördes utgifterna för nr 2/1999 på 
år 2000, varför utgifterna för publika-
tionsverksamheten stigit till 202.182 mk 
(55.285). Annonserna i Handlingarna in-
bringade glädjande 151.999 mk (34.000). 
Totala kostnaderna för publikations-
verksamheten uppgick således till 50.182 
mk (21.285).

Övrig verksamhet

Kostnaderna för styrelsen och mötes-
verksamheten uppgick till 104.864 mk 
(99.312). Utgifterna för kansli och ad-
ministration uppgick till 323.617 mk 
(279.012), en ökning som beror på en väl 
motiverad höjning av kanslistens lön 
samt ökade utgifter för användningen 
av Annexet och Villan.

Utgifter sammanlagt 478.663 mk.
På inkomstsidan noteras bl.a. med-

lemsavgifterna som infl utit tacknämligt 
188.125 mk (182.550), medaljförsäljning 
inbringade 1.500 mk (0), räntor och 
dividender 23.118 mk (31.757). Fonder-
nas andel av administrations- och mö-
teskostnader uppgick till 256.975 mk 
(223.190).

Inkomster sammanlagt 469.718 mk.
Resultatet för verksamhetsperioden 

visar ett underskott på 8.945 mk. Föreslås 
att underskottet lägges till balansen.

Fastighets Ab 
Johannesbergsvägen 8

Till styrelsen för fastighetsbolaget valdes 
15.5.2000 Johan Edgren, ordf. samt 
Anders Albäck och Thorax representant 
Jan Selenius, revisorer CGR Folke Te-
gengren med suppleant från Revisorer-

nas Ab Ernst & Young. Fred Packalén 
(Freddis Ab) har varit disponent och 
fastighetsskötare till 15.6. Seppo Saksa 
Oy och sedan dess Michael Mattlin.

Ombyggnaden av Annexet blev klar i 
mars 2000, ca ett halvt år efter den ur-
sprungliga tidtabellen, den totala kost-
naden uppgick till 9.420.993 mk, av 
denna summa bokföres 3.518.959 mk på 
detta år. Den ursprungliga offerten löd 
på 7.654.334 mk. Överskridningen be-
rodde på ändringar i byggplanerna föror-
sakade av myndighetsingripande. Detta 
ingripande åsamkade entreprenören och 
byggnadsövervakaren böter på 3.000 
mk var. Inredningen i Annexet inklu-
sive AV-utrustningen kostade 414.756 
mk. Thorax löste in sin andel av An-
nexet 8.12.2000 för 2.000.000 mk, kost-
naden för denna del av bygget uppgick 
till 2.752.000 mk. Prisskillnaden beaktas 
vid en eventuell inlösning av denna del 
av fastigheten. 

En omfattande reparation av Villan 
inleddes under sommaren 2000. Detta 
innebar reparation och målning av yt-
terväggarna, nyinredning av köket, re-
paration av matsalen. Tornet återbygg-
des, bastun i övre våningen avlägsnades 
och rummen förses med egen dusch och 
toalett. Toaletten i övre hallen fl yttas 
till korridoren vid tornet. Arbetet om-
fattade även reparation av fuktskador i 
matsalens yttervägg och tak. Arbetena 
har utförts på räkning av byggfi rman 
Anttonen Ab, med byggmästare K-E 
Karlsson som övervakare. Reparationen 
har per 31.12.2000 kostat 2.232.189 mk. 
Kostnaderna för byggandet av Annexet 
och reparationen av Villan under år 

Under året har Verksamhetsfonden 
understötts genom inköp av 348 gratula-
tions- och kondoleansadresser. Sällska-
pets sekreterare har understött fonden 
genom att donera sitt arvode.

Till Sällskapets pris- och stipendie-
nämnd inlämnades 110 ansökningar om 
forskningsunderstöd. Sällskapets forsk-
ningsunderstöd på sammanlagt 4.027.200 
mk fördelades på 100 mottagare.

Dessutom har Sällskapets styrelse 
under år 2000 beviljat 8 resestipendier 
om sammanlagt 38.500 mk ur Anita 
Frisks fond.

Finska Läkaresällskapets Handlingar 
har utkommit med 2 nummer under år 
2000.

Marianne Gripenberg-Gahmberg
Sekreterare
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2000, sammanlagt 5.751.144 mk överförs 
till fondernas balansräkning.

Fonderna

Förvaltningen av de fria fonderna har 
skötts av Merita-Nordbanken Private 
Wealth Management under överinse-
ende av Ekonomiska rådet bestående av 
VH Bo Backström, VH Lars Mattson, 
bankens representant EM Carl Johan 
Björksten samt Sällskapets representan-
ter, Carl Gustav Gahmberg, Carl Gustav 
Wallgren och Johan Edgren. Rådet har 
sammanträtt 7 gånger.

Portföljens marknadsvärde, fördelning 
och utveckling framgår ur tabellen.

Portföljens värde har under året ökat 
med 36,1 milj.mk (16,8 %), här ingår 
två nya fonder Märta och Frithiof By-
rings fond på 1,0 milj. mk och Anders 
Ulfves fond på 4,4 milj.mk. Nokias andel 
av portföljens marknadsvärde var 57,4 
milj.mk (23 %). Förändringen i fondan-
delar beror på att banken gjort en om-
fördelning mellan inhemska och utländ-
ska fonder. Fondernas avkastning under 
år 2000 var 9,0 milj. (8,2) varav divi-
dender 7,8 (6,2), räntor 0,7 (1,5) hyror 
0,5 (0,4). Fondernas andel av Sällska-
pets administration uppgick till 191.306 
mk. Vid årsmötet 2000 utbetalades sti-
pendier för 4.190.700 mk.

Robert och Karin Janssons fond

Robert och Karin Janssons fond har för-
valtats av Aktia fondförvaltning med 
EM Jerker Hedman som kontaktper-
son. Fondens styrelse har bestått av 

Bibliotekariens rapport för år 2000

Under år 2000 har inga nyanskaffningar 
till biblioteket gjorts, ej heller har in-
bindning av tidskrifter upptagits sedan 
inbindningen av Finska Läkaresällska-
pets Handlingar slutförts. Den dåliga 
belysningen i biblioteket har påtalats 
men åtgärder för att förbättra den har 
inte ännu vidtagits.

Då Thorax fl yttade till Annexet om-
fattade fl yttningen också ett stort lager 
böcker. Någon egentlig plats för dessa 
böcker som främst omfattade medicin-
ska läroböcker från 1900-talet fi nns ej i 
Annexet. Vid en genomgång av littera-
turen var jag närvarande och föreslog 

att böcker till den del de var äldre än 
100 år skulle sparas eller om bokens 
innehåll var sådant att det intresserar 
thoracaler. Plats för dessa böcker fi nns 
inte i samband med biblioteket i Villan.

Finska Läkaresällskapets Handlingar 
har år 2000 skickats till 56 olika biblio-
tek och institutioner i utlandet. I utbyte 
har 37 tidskrifter erhållits. Dessa uppbe-
varas i huvudsak i Centralbiblioteket i 
Mejlans.

Helsingfors den 26 januari 2001
Fredrika Pekonen
bibliotekarie

Carl Gustav Wallgren, ordf. samt Carl 
Gustav Gahmberg, Matti Klockars och 
Johan Edgren. Styrelsen har under året 
sammanträtt två gånger.

Fondens marknadsvärde var vid årets 
slut 4,9 milj.mk (5,4), en minskning på 
9,3 %. Fondens avkastning var 219.183 
mk (377.986). Ur fonden har under året 
beviljats bl.a. följande bidrag: Kansli- 
och möteskostnader 70.761 mk, Granit-
symposiet 163.418 mk, inventarier till 

Annexet och biblioteket 64.664 mk. 
Bidrag sammanlagt 298.843 mk För-
luster för försäljning av värdepapper 
uppgår till 219.665 mk. Fonden visar för 
verksamhetsperioden ett underskott på 
335.312,80 mk, som läggs till balansräk-
ningen.

Helsingfors den 17 februari 2001
Johan Edgren
Skattmästare


