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HEJ BÄSTA SAMFUNDIST!
I den rådande coronasituationen har Samfundets styrelse, i samråd med Tremannarådet, sett sig
tvungen att besluta, att annullera den planerade julfesten fredagen den 11.12.2020. Temat
’snapsvisor’ får vi skjuta på framtiden och återkomma till det när lämpligare tider har stundat.
Eftersom situationen är så osäker som den är just nu, i skrivandets stund, och årsfesten fordrar en
hel del förberedelser i god tid före själva festen, har vi också gjort ett tungt beslut, att en årsfest
inte hålls i samband med årsmötet i februari 2021. Vi får se om vi kanske kunde arrangera en
vårfest i maj istället, eller en skördefest i slutet av sommaren 2021.
Årsmötet planerar vi hålla fredag 12.2.2021 kl 17.00- . Beroende på då rådande myndighetsrekommendationer/-restriktioner kommer endast ett tillåtet antal personer att kunna vara närvarande
på Tandem. Resten av årsmötesdeltagarna får lov att delta på distans. Nybakade doktorn i
medicinska vetenskaper Marianne Mustajoki har lovat hålla ett årsmötesföredrag med temat
’Är språket viktigt i vården?’
Samfundets kurser ordnas under vårsäsongen 2021 som webinarer under kvällstid. Därom
separat detaljerad information av kursnämnden.
GLADA NYHETER OM TANDLÄKARFÖRBUNDETS FULLMÄKTIGEVAL:
Monika Böök var hela valets röstdrottning med sina 71 röster. Den som fick följande flest röster fick
66. Valet gick alltså vägen ur Samfundets perspektiv bättre än någon kunde hoppas och tro!
Dessutom blev samfundsmedlemmen Maj Heilimo-Branders invald från Åland. Bästa lyckönskningar
till både Monika och Maj! Låtom oss glädjas för våra två samfundistrepresentanter i Tandläkarförbundets fullmäktige de fyra åren framöver! Nedan Monikas tack till alla som gett sin röst åt henne.
Med dessa blandade budskap, både vemodiga och glada, går vi nu in i advents- och jultider. I den
exceptionella situation vi nu genomlever är det bäst att ta ’grötskeden i vacker hand’, trots att vi i år i
mycket kanske blir tvungna att ändra på våra invanda helgtraditioner. Det gäller att se det ljusa i det
lilla, och tänka framåt. Må väl och ta vara på dina närmaste!
Med bästa adventshälsningar,
Kaj Rönnberg, ordförande
e-mail: ordforande@osf.fi,
tel. 050 463 7830
PS 1: Årsboken 2020 i elektronisk form bifogas
PS 2: Här invid en detalj av en tavla målad av min kurskamrat.
I sitt yrkesliv som röntgenolog sysslade hon med bilder,
och nu som pensionär med bilder av litet annat slag.

Bästa Samfundister!
Ett varmt tack för alla röster jag fick i Tandläkarförbundets fullmäktigeval.
Jag ser fram emot att jobba för hela vår yrkeskårs gemensamma intressen.
Mvh Monika Böök
book.monika@gmail.com
tel. 050-3668407
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