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Hej, bästa Samfundist!

Sommaren är äntligen här och vi har alla redan fått njuta av några varma sommardagar.
Även Coronaläget ser ut att ljusna, i skrivande stund är över hälften av befolkningen
vaccinerade!

Samfundets styrelse är hoppfull inför den kommande hösten och tror att även föreningslivet
snart kan återgå till det normala. Vi vill därför redan i detta skede passa på att inbjuda er
avec till kräftskivan den 11.9 på Tandem. Under kräftskivan kommer FD Rosi Djupsund att
kort berätta om ’Snapsvisorna i Svenskfinland’ och eventuellt lära oss någon ny snapsvisa.
Välkomna! Inbjudan skickas ut i början av augusti men bra är att redan i detta skede notera
datumet.

Höstens kurser
Vi har åter ett digert skolningsprogram planerat för inkommande höst, både
kvälls-webbinarier och heldagskurser med fysisk närvaro.

16.9.2021 kl. 18.00-20.45, kvällswebinarium:
‘Helprotesen - en utmaning’, OD, spec.tdl  Marika Doepel

1.10.2021, Vasa, heldagskurs med fysisk närvaro:
‘Partialproteser - behövs de ännu?’, OD, spec.tdl Marika Doepel

14.10.2021 kl. 18.00-20.45, kvällswebinarium:
‘Muncancer - riskfaktorer, diagnostik och behandling’, doc, spec.tdl Jaana Willberg

11-13.11.2021 Tandläkardagarna, Helsingfors (se Apollonias hemsidor)

10.12.2021, Helsingfors, heldagskurs med fysisk närvaro
‘Protetik och bettvård i det försvagade bettet’. Spec. i oral protetik Annika Torbjörner

Notera också:
4-6.11.2021 NTFs Landsmöte i Bergen
17-19.11.2021 STFs Odontolgisk Riksstämma i Stockholm

Medlemsärenden
Vi hade i maj glädjen att välkomna en ny juniormedlem med i föreningen, Jesper Johansson.
Välkommen med i Samfundets verksamhet!

Kansliärenden
Den första oktober får vi en ny kanslist på Samfundet, Annemarie Kalén, som till vardags
kallas Manda. Några av er har redan tidigare träffat Manda då hon sedan 2018 ibland varit
och hjälpt till i köket på Samfundets tillställningar. Välkommen Manda!

Kansliet som nu i snart fyra års tid funnits på Malmgatan 30 kommer under september
månad att flytta till Tandem. Vi inreder biblioteket till ett kansli. Vi har nu valt att utöka
kanslistens arbetsuppgifter med att hjälpa till under Samfundets möten och sammankomster,
därför är det logistiskt enklare att hela kansliet finns på Tandem.
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Nu vill jag, på hela styrelsens vägnar, passa på att önska er en riktigt skön sommar!

Sommarhälsningar,
Marina Aschan, ordförande


