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Finska Läkaresällskapets årsberättelse för år 2005
Given på Sällskapets årsmöte den 27 januari 2006 av sekreteraren Nina Linder

Finska Läkaresällskapets 170 verksam-
hetsår har avslutats.

Antalet medlemmar i Sällskapet i slutet 
av året var 1009 av dessa var 13 inhem-
ska hedersledamöter, 946 ordinarie le-
damöter, 5 inhemska kallade ledamöter, 
6 utländska hedersledamöter samt 39 
utländska kallade ledamöter.

Följande personer har invalts till le-
damöter av Sällskapet år 2005: Hannah 
Andersson, Niclas Borgmästars, Marcus 
Broman, Sebastian Forsblom, Pia Fors-
ström, Simo Granat, Lena Hafrén, Outi 
Heikkilä, Kustaa Hietala, Meeli Hirvo-
nen, Janina Hägglund, Valtteri Häyry, 
Leena Karenko, Janne Kytö, Bengt Lind-
ström, Rauni-Leena Luukanen-Kilde, 
Mari Markkanen-Leppänen, Kristiina 
Schauman, Jari Suvilehto, Nina Tolo-
nen, Tiinamaija Tuomi, Nina Tötterman, 
Tarja-Leena Vapalahti, ErikaWilkman, 
Tommy Wilkman, Olli Väisänen och 
Hannele Yki-Järvinen.

Under år 2005 har 6 av Sällskapets 
ordinarie medlemmar avlidit: Henrik 
Appelberg, Lars Ekroth, Anders Hong-
ell, Allan Lassus, Frank Laxén och 
Seppo Santavirta. 

Styrelsen har under år 2005 haft 
följande sammansättning: Ordförande 
Christer Holmberg, viceordförande 
Krister Höckerstedt, sekreterare Nina 
Linder, skattmästare Karl Johan Töt-
terman, ledamöter Ove Eriksson-Ro-
senberg, Johan Fagerudd, Paul Grönroos 
och Minna Kylmälä. Styrelsen har sam-
manträtt 11 gånger.

Pris- och stipendienämnden har 
arbetat under ordförandeskap av Karl 
Åkerman med Carl Gustaf Nilsson och 
Per Rosenberg som medlemmar.

Redaktionen för Finska Läkaresäll-
skapets Handlingar har bestått av: 
Huvudredaktör Johan Lundin,  samt 
redaktörerna Johan Lundin, Patrik Sch-
roeder och Kristian Wahlbeck.

Revisorer för 2005 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 2006 representerats av 
Dan Nordström och Peter Roberts och 
i Vetenskapliga samfundens delegation 
av Leif Andersson.

Klubbmästarens åligganden har skötts 
av Minna Kylmälä.

Bibliotekarie har varit Olof Lindfors, 
som också fungerat som Sällskapets 
representant i styrelsen för Centralbib-
lioteket för hälsovetenskaper.

Programkommittén har bestått av 
Sällskapets ordförande Christer Holm-
berg, sekreterare Nina Linder samt 
Tom Böhling, Ove Eriksson-Rosenberg, 
Nina Lindfors, Camilla Mårtenson och 
Karl Johan Tötterman som styrelsens 
representant.

Sällskapets kansli har skötts av Gerd 
Haglund.

Under år 2005 har Sällskapet samlats 
till 9 möten, varav 4 under våren och 5 
på hösten. Mötena har hållits på Stän-
derhuset, i Odontologiska Samfundets 
klubblokal Tandem, Riksdagshuset samt 
i Annexet på Johannesbergsvägen 8.

Vid sina interna möten har Sällskapet 
åhört 13 föredrag. Av föredragshållarna 
var 8 medlemmar av Sällskapet och 5 
inbjudna föredragshållare. Antalet åhö-
rare har i medeltal varit 45 personer per 
möte. Efter mötena har man samlats till 
gemensamma supéer, varav en tillsam-
mans med Odontologiska Samfundet 
och en med Medicinarklubben Thorax. 
Årsmötets supé intogs i Spegelsalen på 
Hotel Kämp. 

Målet för vårutfl ykten i maj var Villa 
Mairea i Noormark och Sigrid Jusélius 
mausoleum i Björneborg, 45 personer 
deltog i resan.

I juni ordnades på Johannesbergsvä-
gen en mycket omtyckt trädgårdsfest.

Kräftskivan  i augusti hade stor 
uppslutning av både yngre och äldre 
ledamöter.

I november hölls en fortbildningsdag 
främst för nyutexaminerade läkare. I 
programmet som var mycket uppskattat 
deltog ca 35 personer.  

Under året har Verksamhetsfonden 
understötts genom inköp av 397 gratu-
lations- och kondoleansadresser.

Till Sällskapets pris- och stipendie-
nämnd inlämnades 111 ansökningar om 
forskningsunderstöd. Sällskapets forsk-
ningsunderstöd på sammanlagt 730 500 
euro fördelades på 89 mottagare.

Dessutom har Sällskapets styrelse 
under år 2005 beviljat 12 resestipendier 
om sammanlagt 9 550  euro ur Anita 
Frisks fond.  

På Sällskapets årsmöte den 28 januari 
2005 utdelades styrelsens pris till Mar-
cus Skrifvars.

Finska Läkaresällskapets Handlingar 
har utkommit med 2 nummer under år 
2005.

Nina Linder
sekreterare
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Skattmästarens berättelse 
för verksamhetsperioden 1.1. – 31.12. 2005

Summorna är avrundade till jämna €. 
Siffrorna för föregående verksamhets-
period anges inom parentes. 

Sällskapet

Utgifter:
Publikationsverksamhet:
Under året utkom ett nummer av Hand-
lingarna. Annonsintäkterna uppgick till 
13 000,-  Kostnaderna för redaktionellt 
arbete, tryckning och distribution upp-
gick till 23 287,-. 

Utgivningen av Handlingarna belas-
tade Sällskapets ekonomi med € 10 287,- 
(9 552).

Administration:
Kostnaderna för styrelsen och mötes-
verksamheten inklusive traktering upp -
gick till 22 629,- (22 744) lönekost-
naderna var 29 603,- (25 330) och 
övriga kanslikostnader  20 176,- (18 838).
Kostnader för städning av Villan och 
Annexet 8 733,- (8 450). Kostnaderna 
uppgick således sammanlagt till 83 790,- 
(76 452), varav de fria fonderna bestred 
35 500,- och Janssons fond 7 500,-. 
Administrationen belastade Sällskapets 
ekonomi med € 35 940,- (33 771). 

Utgifter totalt: 46 228,- (43 323).

Inkomster:
Medlemsavgifterna har fortsättningsvis 
hållits oförändrade, 60,- för medlemmar 
i huvudstads-regionen, 45,- för övriga 
samt en frivillig avgift om 20,- för pen-
sionärer. Medlemsavgifterna inbringade 
36 370,- (35 056). Mötesbidraget från 
Janssons fond uppgick till 8 500,- 
(8 500). Kostnader för medelanskaffning 
var 75,- (84).

Inkomster totalt: 44 794,- (43 472).

Placerings- och finansieringsverk-
samhet:
Sällskapets egen placeringsverksamhet 
gav 755,- (1 340). Värdenedsättning av 
värdepapper 17 951,- (0). Placerings- 
och fi nansieringsverksamhet: 16 296,- 
(1 194).  

Räkenskapsårets över-/underskott 
17 730,- (1 343).

Fastighetsbolaget 
Johannesbergsvägen 8
Styrelsen för fastighetsbolaget har 
be stått av ordf. Johan Edgren, samt 
medlemmar Karl Johan Tötterman och 
Thorax representant Jan Selenius (tom 
19.10.2005) och därefter av Sebastian 
Forsblom. Revisor har varit CGR Folke 
Tegengren med suppleant från Reviso-
rernas ab Ernst & Young. Fred Packalén 
från Freddis Ab har varit disponent och 
fastighetsskötare Seppo Pakkala. Bo-
lagsstämman för perioden 30.06.2004 
– 01.07.2005 hölls 19.10.2005. Vid 
stämman valdes styrelsemedlemmar 
och revisor. Med ett vederlag på 10,70 
för Villan och bostadshuset samt 3,20 
för Annexet nåddes ett resultat på 
€ 1 524,- varför man beslöt höja ved-
erlaget för Villan och bostadshuset till 
11,50 och vederlaget för Annexet till 
3,60. Skötseln av trädgården sköttes 
av Tmi Santa Dorothea och kostade 
10 010,- vilket bestreds direkt av Säll-
skapet. Den södra fasaden av huset har 
grundmålats på nytt samt därtill undre 
delen av tornbyggets träfasad på grund 
av ansenliga skador i målningen. Arbetet 
har utförts av Maalaus-Team Oy till ett 
pris på 10 017,-. Golvet i Villans matsal 
har bytts ut  till parkett, ty det gamla 
plankgolvet hade fått ansenliga skador. 
Priset på golvet var 4 898,-. Utgifterna 
bestreds ur fonderna. Läkaresällskapet 
har under det gånga året fått en ny 
rågranne (Leo Reenpää) med vilken vi 
planerar att åtgärda ett gemensamt nytt 
staket under detta verksamhetsår.

Fonderna
Förvaltningen av de fria fonderna 
har skötts av Nordea Private Wealth 
Management under inseende av det 
Ekonomiska rådet. Rådets mångårige 
medlem Carl Gustav Wallgren avgick 
vid årets början och avtackades med 
Sällskapets 140-års medalj. I hans ställe 
valdes Sällskapets hedersledamot och 
mångåriga tidigare skattmästare Johan 
Edgren. Rådets sammansättning har 
således varit rådgivare VH Lars Matts-
son och EM Dag Wallgren, bankens 
representant EM Carl-Johan Björkstén 
samt Sällskapets representanter Johan 
Edgren, Christer Holmberg och Karl 
Johan Tötterman. Rådet har under året 
sammanträtt till 5 möten.

Världsekonomin 2005 utvecklades i 
en gynnsam riktning trots en kraftigt 
negativ handelsbalans i USA. Kinas 
snabba tillväxt fortsatte med en ökad 
risk för överhettning i ekonomin. Ja-
pans handels-balans blev bättre, och 
en tillväxt kunde skönjas under årets 
senare skede. I Europa fi ck Tyskland 
en ny förbundskansler vilket förväntas 
återspegla sig positivt i en knagglig tysk 
ekonomi. Av de finska branscherna 
har energin utvecklats positivt, medan 
skogsindustrin har haft det kärvare. 
Teknologin med Nokia i spetsen har 
repat sig acceptabelt. 

För år 2006 förutspås en positiv 
utveckling i Euroområdet, dock ej så 
positiv som under år 2005.

Fondernas portfölj hade 31.12.2005 
ett marknadsvärde på 45 925 014,- 
(35 598 267), en ökning på 30,0 % (17,3%).

Portföljen har under året inte ge-
nomgått genomgripande förändringar, 
nyinvesteringar har skett  främst i fi nska 
börsaktier och företagslån. 

Kostnader
Kostnaderna för fondernas ordinarie 
verksamhet och förvaltning var: Per-
sonalkostnader 19 272,- (19 348), sti-
pendier 724 350,- (501 954) kansli och 
förvaltning 45 561,- (35 707).

Kostnader sammanlagt   
767 134,-  (557 008).
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Intäkter
Intäkterna utgjordes av inkomster av 
adresser  3 542,- (6 696)  samt avkast-
ningen från placeringsverksamheten som  
utgjordes av räntor 184 680,- (231 560), 
dividender 1 332 627,- (1 187 009) och 
hyresintäkter 105 316,- (104 228). Där-
till erhöll Läkaresällskapet av Svenska 
Kulturfonden 20 000 € för utdelning 
som stipendium för hjärtforskning. 
Försäljningsvinster på värdepapper gav 
867 077,-(0), och återföring av nedskriv-
ningar på värdepapper 760 899,- (0).

Intäkter sammanlagt        
3 253 604,- (1 528 326).

Över-/underskott   
2 755 691,- (1 245 249).

Utgifter för placeringsverksamheten
Bankkostnader 21 571,- (21 545) hy-
resvederlag och reparation av lokaler 
42 680,- (41 247) samt källskatt på 
utländska dividender 23 889,- (7 853). 
Nedskrivning av värdepapper 427 792,- 
(220 000). Kostnader sammanlagt 
497 913,- (277 549). Hyresintäkterna 
för Villan uppgick till 32 499,- (31 607) 
medan utgifterna med bl.a. hyresveder-
lag 45 554,-  reparationer 14 519,- och 
gårdsunderhåll uppgick till sammanlagt 
80 371,- (81 384). Kostnaderna för 
Villan var  47 872,- (49 777). Hyres-
intäkterna för Annexet uppgick till 
8 367,- (10 419) medan utgifterna med 
bl.a. hyresvederlag uppgick till 14 578,- 
(14 641). Kostnaderna för Annexet var  
6 210,- (4 159). 

Sammanlagda utgifter för placerings-
verksamhet 497 913,- (277 549).

Resultat av placeringsverksamheten:  
2 701 607,- (1 191 312). 

Verksamhetsperiodens 
resultat:1 455 144,- (1 149 415). 

Helsingfors den 8 mars 2006

Karl Johan Tötterman 
Skattmästare

Bibliotekskommitténs berättelse för år 2005

Bibliotekskommittén har under år 2005 
hållit 13 arbetsmöten på Villa Aikala. 
I januari gjordes en sista kontroll av 
registret.

Den 15 januari hölls ett möte tillsam-
mans med medicinhistorikern prof. 
Arno Forsius och medicinalrådet Sakari 
Härö, vilken sistnämnda  har översatt till 
fi nska Finlands äldsta, på ”folkspråk” 
utgivna, medicinska verk, Benedictum 
Olauis: Een Nyttigh Läkerebok ther 
uthinnen man fi nner rådh, hielp och 
Läkedom till allehanda menniskiornes 
siukdomar både inwertes och uthwer-
tes, skriven på Åbo slott under Erik 
XVI fångenskap därstädes och tryckt i 
Stockholm 1578. Finlands Läkarförbund 
bekostar tryckningen av översättningen, 
som skall utges under förbundets jubi-
leumsår.  Finska Läkaresällskapet har 
genom sin bibliotekskommitté lovat att 
efter bästa förmåga korrekturläsa över-
sättningen från det medeltida originalet 
som ställvis kan vara nog så knepigt 
att tolka.

I donation har Sällskapet emottagit 
följande verk:
- av bibliotekarien Helena Heikel hen-
nes fars, avlidne ledamotens, Per-Erik 
Heikels medicinska bibliotek
- av herr Peter Wahlberg trenne böcker 
med föreläsningsanteckningar och likaså 
trenne häften med eleganta anatomiska  
teckningar, vilka tillhört donators far 
avlidne ledamoten Johannes Wahlberg
- av herr Nils-Erik Saris E.J.Hartmans: 
Sundhetsläran samt sjukdomslära, 
Stockholm 1895 samt trenne andra 
skrifter
- av kartredaktören, fi l.mag. Gunnar 
Schalin Ivar Broman: Människokrop-
pens topografiska anatomi (och till 
auditoriet en peksticka som tillhört Ge-
neralstabens Litografi ska Anstalt) samt
- av Jarl Packalén Ali Krogius: Urinvä-
garnas kirurgiska sjukdomar och Robert 
Tigerstedt: Lehrbuch der Physiologie des 
Menschens.

Finska Läkaresällskapets Handlingar 
har 2005 skickats till 45 olika bibliotek 
och institutioner i utlandet. I utbyte har 
erhållits material som i huvudsak upp-
bevaras i Biblioteket för hälsovetenskap 
i Mejlans.

Helsingfors den  24 januari 2005

Ulf Göran Ahlfors
Ralph Gräsbeck
Olof Lindfors, Bibliotekarie
Eric Ivar Wallgren
     
         
                                                                      
                                      




