ODONTOLOGISKA SAMFUNDET I FINLAND
MEDLEMSBREV 4/2020 (21.8.2020)

HEJ BÄSTA SAMFUNDIST!
Efter en annorlunda sommar går vi nu i rask takt mot hösten. I det tillstånd som kallas ’det nya
normala’ får vi vänja oss vid att mycket är förändrat och att nya situationer möter oss, även med kort
varsel. Vi i Samfundets styrelse har jobbat på coronan till trots, delvis med nya frågeställningar och
nya arbetsmetoder.
Allra först: bekanta dig med KURSNÄMNDEN MEDDELAR 20.8.2020, som sänds ut samtidigt med
detta medlemsbrev. Spännande att se hur Samfundet lyckas med sin första ’streamade’ kurs genom
tiderna! Vi har engagerat bästa tänkbara tekniska kunnande som står att uppbringa i Vasa. Våra
aktiva medlemmar på plats, Rosita och Camilla, har stått i med förberedelserna på det lokala planet
och Marika som kursnämndens ordförande har hållit i trådarna. Allt är bäddat för ett lyckat
evenemang. Väl mött i Vasa fredagen den 11.9, antingen på plats eller på distans!
Det nordiska samarbetet organisationerna emellan ha varit aktivare än någonsin. Med några
veckors mellanrum möts vi digitalt, snart en femte gång sedan i maj 2020. Finlands Tandläkarförbund
och Samfundet har deltagit från Finland, och nu i fortsättningen kommer även Apollonia att delta.
Danmark har fungerat som sammankallare för ’the Nordic Presidents’, men alla länder deltar aktivt.
Tandläkarorganisationernas styrelser sammanträdde traditionsenligt igen till ett samseminarium
13.-14.8.2020 efter en paus på ett år. Seminariet ägde rum på Haiko och nästan hela Samfundets
styrelse deltog. Dagen efter höll vi vårt första egna styrelsemöte efter sommarpausen.
Medlemsenkäten som omnämndes i förra medlemsbrevet: tack till dig som svarade! Vi återkommer
senare under hösten till resultaten. Styrelsen tog del av dem under sitt möte i Haiko, och beaktar
resultaten i görligaste mån vid planerandet av Samfundets fortsatta verksamhet.
Medlemsärenden: Vi fick slutgiltigt godkännande från Patent- och registerstyrelsen av våra nya
stadgar först vid midsommartider, den 23.6.2020. Godkännandet av våra stadgar fastnade i byråkratin p.g.a. coronan och byte av datasystem på PRS.
Som nu juniormedlem har styrelsen godkänt Erika Sääskilahti, som studerar i Åbo. Välkommen med
i vår verksamhet Erika!
Övrigt inplanerat program för hösten 2020 och början av år 2021 (med coronaförbehåll):
To 1.10.20 kl.18- sammankomst på Tandem med författaren Kjell Westö, som just kommit ut med
sin nya roman Tritonus; programmet genomförs i intervjuform. Närmare info senare!
To 12.- lö 14.11.2020 Tandläkardagarna (som ordnas endast digitalt): sammankomst under
planering
Fredag 11.12.2020 kl.18- Julfest på Tandem med temat snapsvisor, föredrag av Rosi Djupsund
Fredag 12.2.2021 Årsmöteskurs (med Annika Torbjörner om coronasituationen det tillåter)
Lördag 13.2.2021 Årsmöte och årsfest
Möjlighet att delta på distans i våra sammankomster på Tandem utreds som bäst. Mera om detta i
nästa medlemsbrev.
Må väl och ta vara på dig och dina närmaste! Med förhoppningar om en aktiv och aktiverande höst
och med bästa soliga sensommarhälsningar,
Kaj Rönnberg, ordförande; e-mail: ordforande@osf.fi, tel. 050 463 7830
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