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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FÖR ODONTOLOGISKA SAMFUNDET
I FINLAND
Året 2020 var Samfundets åttiofjärde verksamhetsår.
Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning: ordförande Kaj Rönnberg, viceordförande Marina Aschan,
skattmästare Ulrika Sundén, klubbhövding Ina Rönnberg, pressnämndens ordförande Ann NordlundTörnqvist, kursnämndens ordförande Marika Doepel, regional ledamot Camilla Svedberg-Smeds.
Juniorrepresentanter har varit Shirin Afrasiabi och Matilda Rehula, som under året gav över sin plats åt Freja
Frankenhaeuser.
Revision av verksamhet och ekonomi
CGR-revisor Thérèse Haldin-Holmström från Revico Grant Thornton Oy har varit revisor och Revico Grant
Thornton Oy har haft beredskap att vid behov ställa upp med suppleant. Vid revisionen granskas föreningens
verksamhet i sin helhet, både själva verksamheten och ekonomin. Med denna nivå på revisionen behövs inte
enligt gällande föreningslagstiftning separat valda verksamhetsgranskare.
Tremannarådet
Tremannarådet har under året bestått av Maria Sundberg, Carola Strömberg och Ulf Bäckman. Tremannarådet deltog i styrelsemötet i oktober, samt har dessutom blivit konsulterat per e-mail.
Stipendierådet
Stipendierådet har under året bestått av Yrsa Le Bell, Kaj Finne och Jukka Meurman.
Prisnämnden
Prisnämnden har under året bestått av Yrsa Le Bell, Kaj Finne och Rosita Kantola.
Medlemmar
Samfundet hade vid årets slut 344 medlemmar, varav 295 ordinarie medlemmar, 12 hedersmedlemmar, 20
korresponderande medlemmar samt 17 juniormedlemmar. Nyinskrivna under året 13 ordinarie medlemmar
och 3 juniormedlemmar. Nio juniorer har blivit ordinarie medlemmar efter erhållen tandläkarlegitimation.
Utskrivna 7 medlemmar, 2 avlidna.
Kansliet
Kansliet fungerar i Finlands Tandläkarförbunds lokaliteter på Malmgatan 30 i Helsingfors. Kanslisten Harry
Tonvall har haft telefontid måndag-torsdag kl. 12-14. Kansliet och kanslisten är gemensamma med
Helsingin Seudun Hammaslääkärit – Helsingfors-regionens Tandläkare r.y. Under verksamhetsåret har
kansliet pga. covid-19-pandemin, i enlighet med myndigheters rekommendation, även till en del varit verksamt på distans. Till kansliet har införskaffats en ny, för de båda föreningarna gemensam printer, som
ersätter den tidigare, dyrare leasingprintern.
Klubblokalen
Klubblokalen TANDEM, adress Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors, har använts för kursverksamhet,
sammankomster och möten. Fastighetsaktiebolagets alla dörrlås har förnyats. På inrådan av försäkringsbolaget används nu på Tandem säkerhetslåsen för dörrarna från trappuppgångarna till Tandem, både vid
huvudentrén och vid köksingången. Som lokalintendent har Raoul Hannus fungerat.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för Helsingforsregionens medlemmar (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt,
Sibbo) har varit 100 euro och för medlemmar på andra orter 50 euro. Utomlands bosatt medlem, som i sitt
nya hemland tillhör en tandläkarorganisation, betalar halv landsortsavgift d.v.s. 25 euro. Juniormedlem
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betalar ingen medlemsavgift. I och med de nya stadgarna betalar medlemmar från det verksamhetsåret de
fyller 68 ingen medlemsavgift. Medlem som pga. ålder tidigare befriats från medlemsavgift, betalar ingen
medlemsavgift i fortsättningen.
De förnyade stadgarna, möten och sammankomster
De av Patent- och registerstyrelsen (PRS) förhandsgranskade och av årsmötet 2020 godkända stadgarna
kunde börja efterlevas från början av verksamhetsåret. Det slutgiltiga godkännandet från PRS kom först
23.06.2020. Enligt dessa nya stadgar slopades månadsmötena och ersattes av sammankomster. Endast ett
föreningsmöte/år bör hållas, och det är årsmötet. Förutom årsmöte borde det hållas minst tre andra sammankomster under ett verksamhetsår, sammanlagt alltså minst fyra tillställningar. Angående hållna möten och
sammankomster år 2020, se PROGRAM nedan. Styrelsen har hållit åtta styrelsemöten, med deltagande både
på plats och på distans.
Medlemskommunikation och digitalisering av verksamheten
Eftersom de nya stadgarna inte mera förutsätter formella månadsmöten, har en del av tidigare på dessa
möten delad information delgetts medlemmarna i medlemsbreven, som var inalles åtta stycken till antalet år
2020.
En fungerande strömningsteknik på Tandem har byggts upp: webbkamera, konferenshögtalare samt
behövliga kopplingar har införskaffats. Förutom vid strömmade sammankomster används dessa också vid
styrelsemöten för att underlätta deltagande på distans för styrelsemedlemmarna. LiveWebinar har valts som
plattform för strömningarna. Den fungerar webbaserat utan installation av skilda mobilapplikationer.
Plattformen, som är europeisk och därmed också GDPR-kompatibel, har fått bra recensioner samt har
månatlig prenumerationsmöjlighet till ett förmånligt pris, vilket passar bra för Samfundets behov.
Som ett steg i Samfundets digitaliseringsprocess utfördes under året en medlemsenkät i digital form.
Avsikten var att utröna medlemmarnas önskemål visavi verksamheten, nu och framöver. Tyvärr blev svarsfrekvensen, trots upprepade påstötar, så låg, att några långtgående slutsatser av svarsresultaten inte kunde
dras.
PROGRAM
Någon egentlig programkommitté har inte funnits, utan programärendena har skötts av styrelsemedlemmarna.
Program på möten och sammankomster, förverkligade:
 Lördag 25.1.2020 Årsmöte på Tandem, årsmötesföredrag ’Orala infektioner och cancer’
av professor emeritus Jukka Meurman. Deltagare: 36 st
 Torsdag 27.2.2020 sammankomst tillsammans med Finska Läkaresällskapet, som höll möte. Tema:
’Munnen - en källa till ohälsa’, föredragshållare professorerna Timo Sorsa och Antti Mäkitie.
Deltagande samfundister på mötet/sammankomsten 19, på sitsen efteråt 18 st.
 Fredag 11.9.2020 sammankomst i Vasa, på Wasa Teater med teaterchefen, författaren Ann-Luise
Bertell som värdinna. Deltagare: 11 st. Efteråt sits på Restaurang Hejm. Deltagare: 11 st.
 Torsdag 1.10.2020 sammankomst på Tandem med författaren Kjell Westö som gäst. Deltagare: 33
anmälda, varav 13 på distans (även några medlemmar bosatta i Sverige)
Planerat program för sammankomster, som icke planenligt kunde förverkligas pga. covid-19:
 Torsdag 23.4.2020 föredrag på Tandem: ’Hur ligger det till med sömnen?’, Tiina Paunio, professor i
psykiatri, HU
 Lördag 16.5.2020: Vårutflykt till Mjölö
 Oktober 2020? Gemensam sammankomst i form av Thorax’ spex eller jubileumsspexkavalkad
 Torsdag 12.11.2020 sammankomst på Tandem i samband med Tandläkardagarna
 Fredag 11.12.2020 Julfest med temat ’Snapsvisor’, föredragshållare FD Ros-Mari Djupsund

ODONTOLOGISKA SAMFUNDET I FINLAND
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

(4.2.2021 KR, korr. 21.2.21)

Program för juniormedlemmar:
 Måndag 27.4.2020 MENTORKVÄLL med temat SPECIALISERING, sköts fram till senhösten, och
kunde förverkligas tisdagen den 12.1.2021. Deltagare: 18 st på distans, främst juniorer + 6 mentorer
delvis på plats på Tandem/delvis på distans.
Styrelsen har sammanställt ett anslag avsett för presumtiva juniormedlemmar med upplysning om Samfundet.
Anslaget har distribuerats till de fyra utbildningsenheterna i Finland samt till Umeå.
Kaj Rönnberg
KURSNÄMNDENS ÅRSBERÄTTELSE
Kursnämnden har haft följande sammansättning: Marika Doepel, ordförande, Lisa Grönroos, Raoul Hannus,
Rosita Kantola, John Liljestrand, Annika Norrman, Nina Närvänen och Wanda Westerlund. Kursnämnden
har sammankommit fysiskt en gång, samt därefter, pga. coronapandemin, kommunicerat via e-mail och sin
WatchApp-grupp.
Coronapandemin gjorde kursåret utmanande, läget förändrades hela tiden under årets gång. Kurser måste
inhiberas, bla. vår traditionella internatkurs som skulle ha gått av stapeln i Vasa. Vi har på mycket kort
varsel fått gå in för en digitaliserad kursvärld och tack vare kolleger som på mycket kort varsel ställt upp har
kursnämnden lyckats ordna tre kurser:
24.1.2020 Docent, spec.tdl Christel Larsson: Keramer: när – var - hur?
Tandem, Fredriksgatan 30 A, Helsingfors. Deltagare: 50 personer.
11.9.2020 OD, spec.tdl Rosita Kantola: Min patient har munsveda – hjälp vad gör jag?
Radisson SAS, Vasa. Deltagare: 27 personer, varav 13 st fysiskt på plats och 14 st på distans.
23-24.10.2020 OD, spec.tdl Marika Doepel: Avtagbara proteser: finns det fortfarande ett behov för dem?
Tandem, Fredriksgatan 30 A, Helsingfors. Deltagare: 12 personer.
Samfundets program på Tandläkardagarna 12-14.11.2020: Prof. emeritus Svante Twetman, Köpenhamn:
’Caries prevention and nonrestorative management – the 4-D approach’ (2 x 45 min), ’Fluorider för
prevention och kontroll av karies – en uppdatering’ (45 min)
Kursnämndsordförande har deltagit i följande Apollonias planeringsmöten: 23-24.1.2020 i Tuohilampi och
27-28.8.2020 på Krapihovi i Kyrkslätt. Förövrigt har kursnämndens deltagande i Riksstämman (Sverige),
Landsmötet (Norge) och Årskursus (Danmark) skett på distans. Pga. pandemin har inga resor gjorts och en
betydande mängd kurser och möten i Skandinavien har inställts helt och hållet.
Marika Doepel
PRESSNÄMNDENS ÅRSBERÄTTELSE 2020
Under verksamhetsåret 2020 har Ann Nordlund-Törnqvist haft uppdraget som pressnämndens ordförande,
Ina Rönnberg som årsboksredaktör, Harry Tonvall som bibliotekarie samt Ole Theisen som medlem i pressnämnden.
I Tandläkartidningen nr 4/2020 ingick en kort artikel om Samfundets ordförandebyte. Artikeln skrevs av
tidigare ordföranden Monika Böök.
Med rubriken ’Tänk på tänderna!’ ingick den 11.6.2020 på debattsidan i Hufvudstadsbladet ett inlägg skrivet
av Samfundets ordförande med hjälp av styrelsen. Inlägget handlade om munhälsans, munhälsovårdens och
den personliga munhygienens betydelse i coronatider.
Årsboken 2020 i elektronisk form publicerades och finns på OSF:s hemsidor. Som ansvarig redaktör för den
elektroniska versionen har Ina Rönnberg fungerat.
Pressnämndens ordförande bevakade Tandläkardagarna den 12.-14.11.2020.
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En artikel skriven av redaktionen vid Finlands Tandläkartidning publicerades i nr 14/2020. Den innehöll ett
referat av professor emeritus Svante Twetmans föreläsningar den 12.11.2020 på Tandläkardagarna. Den
skrevs av redaktionens personal pga. att årets Tandläkardagar ordnades virtuellt.
Samarbetet med redaktionen för Finlands Tandläkartidning, Finlands Tandläkarförbund och Finska
Tandläkarsällskapet Apollonia har varit gott.
Samfundet har stått för översättningarna till svenska av de uppdaterade Käypä Hoito (God Medicinsk
Praxis)-rekommendationernas patientversioner till den del rekommendationerna gäller munhälsovården.
Ann Nordlund-Törnqvist
EKONOMIKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE
Ekonomin har under året skötts av Ulrika Sundén, ordf. och skattmästare, Erik Pohjola, Anders Bergman,
Thomas Åberg och Harry Tonvall i ekonomikommittén. Bjarne Lindström och Monica Strand från
Bokföringsbyrå Tärnan Ab har skött om bokföringen. CGR-revisor Thérèse Haldin-Holmström från Revico
Grant Thornton Oy har bistått i bokförings- och bokslutsfrågor. Tina Ropponen från Aktia Private Banking
har fungerat som rådgivare när det gäller förmögenhetsförvaltningen. Styrelsen har deltagit i beslutsfattandet
gällande ekonomin.
Värdepapper
Avkastningen av Odontologiska Samfundets innehav av värdepapper möjliggör vår verksamhet i enlighet
med stadgarna. Detaljerade uppgifter om värdepappersinnehavet och den årliga avkastningen meddelas på
årsmötet, samt till medlemmarna på förfrågan till kansliet.
Avkastningens användning
Verksamheten har på grund av pandemisituationen varit mindre än tidigare år. Resebidrag och stipendier har
delats ut enligt ansökan. Medlen ur Regina Weckström-Lundqvists fond användes bl.a. till att sponsorera
allmänna möten, kurser, kanslikostnader och samarbete med andra tandläkarorganisationer.
Stipendier och pris
På årsmötet tilldelades Pehr Gadds pris på 26 000 euro åt professor emeritus Jukka Meurman.
Forskningsstipendium på 5 500 euro beviljades till Marina Kolkka.
Inga resestipendier för resor har utdelats i år, då inga ansökningar kommit in.
Ulrika Sundén
FESTKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE
Festkommittén har under året bestått av Ina Rönnberg ordf. och klubbhövding, samt av Siv Rönnberg och
Raoul Hannus.
Verksamhetsåret 2019 avslutades och år 2020 inleddes i och med årsmötet på Tandem där de nya stadgarna
godkändes, samt årsfesten med ordförandeskifte på Hotel Klaus K i Rake-salen med Klubiorkesteri som
spelade dansmusik från 1950-80-talen. Följande årsfest, alltså årsfest 2021, har också planerats under året,
men på grund av rådande coronaepidemi och de restriktioner den medför, beslöt styrelsen att inte ordna
någon årsfest i februari 2021. På årsfesten 2020 deltog 51 personer, varav 37 medlemmar och 14 avecer.
De övriga fysiska sammankomsterna som festkommittén medverkat i begränsades på grund av epidemin till
en enda sammankomst, den 1.10.2020 då författaren Kjell Westö gästade Samfundet och blev intervjuad.
Sammankomsten ordnades som en hybrid med deltagare både på plats på Tandem och på distans. Annemarie
’Manda’ Kalén bistod med dukning, förberedelser, servering och undanstädning. Paj hämtades från Gateau i
Kampen, sallad och efterrätt tillreddes på Tandem. Maten serverades undantagsvis till borden och
säkerhetsavstånd iakttogs. Till styrelsemöten har Samfundets ordförande vid behov hämtat mat.
Klubbhövdingen har agerat webbmaster förutom vid sammankomsten med Kjell Westö som strömmades,
under styrelsemötena, samt vid Mentorkvällen om specialisering den 12.1.2021.
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Ina Rönnberg
ANMÄLAN
Odontologiska Samfundet i Finland har anmält sin styrelse till följande organisationer:
Federation Dentaire Internationale, American Dental Association, Bundesverband der deutschen Zahnärzte,
Nordisk Odontologisk Förening, Dansk Tandlægeforening, Tannlæknafélag Íslands, den Norske Tannlegeforening, Sveriges Tandläkarförbund, Svenska Tandläkare-Sällskapet, Göteborgs Tandläkarsällskap,
Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet, Finlands Tandläkarförbund, Finska Tandläkarsällskapet Apollonia,
Helsingin Seudun Hammaslääkärit-Helsingforsregionens Tandläkare r.y., Suomen Naishammaslääkärit,
Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys, Vasa Tandläkarsällskap, Västra Nylands Tandläkarförening-LänsiUudenmaan Hammaslääkäriyhdistys, Östra Nylands Tandläkarsällskap-Itä-Uudenmaan Hammaslääkäriseura, Finska Läkaresällskapet, Hammaslääketieteenkandidaattiseura-Odontologiekandidatföreningen.
FÖRTROENDEUPPDRAG OCH REPRESENTATION
Ordförande Kaj Rönnberg representerade på distans Samfundet vid As. oy Olamontalos bolagsstämma i
slutet av juni.
Merparten av styrelsen deltog i tandläkarorganisationernas gemensamma seminarium i Haiko, Borgå to-fre
13.8 - 14.8.2020. I samband med seminariet hölls ett eget styrelsemöte.
Ordföranden deltog ti 25.8.2020 i infokväll för nya svenskspråkiga odontologie- och medicinestuderanden
vid Helsingfors universitet. Även samfundsmedlemmen Lisa Grönroos deltog i egenskap av universitetslärare.
Det nordiska ordförandesamarbetet har väl aldrig varit så intensivt som under coronaåret 2020. De sk.
Nordic Presidents-mötena, sammanlagt 6 st, hölls alla på distans. De danska kollegerna fungerade som
sammankallare. Samfundets ordförande deltog i samtliga möten. Styrelsen fick per e-mail referat av vad som
behandlades på dessa möten.
Ordföranden var inbjuden och deltog på distans i norska Landsmøtet 29.-30.10.2020, i Riksstämman i
Göteborg, Sverige 11.-12.11.2020, vardera med presentationer som också kunde ses på nätet senare.
Dessutom deltog han i invigningen av Tandläkardagarna to 12.11.2020.
FDI-kongressen planerad att hållas i september i Shanghai, Kina, ställdes in i ett sent skede, i slutet av maj.
Samfundet har genom åren haft sin egen representant på FDI-kongresserna.
Vid Tandläkarförbundets val till fullmäktige för åren 2021-2024 blev samfundsmedlemmarna Monika Böök
och Majlis Heilimo-Branders invalda.
UPPVAKTNINGAR
Följande medlemmar har uppvaktats på bemärkelsedagar: Grunér Richard, Oikari Tuija, Nordgren Corinna,
Nordgren Corinna, Åberg Thomas, Häggblom Päivi, Engman Leena, Forsten Lennart, Federley Stefan,
Hannus Raoul, Nyman Tina, Bremer Carita, Svedberg-Smeds Camilla, Asplund Gunilla, Jungerstam Hans,
Arstila Raili, Fontell Irma, Nikus Torbjörn, Aro Helena, Bergman Harriet, Finne Kaj, Rosenberg Irmeli,
Mikkola Kaarina, Strömberg Georg, Virkki Nina, Frankenhaeuser Rosita, Jansson Gunnel, Järvinen-Enberg
Mirja, Frilander Kristina, Hartikka Carita.
Styrelsen framförde sin kondoleans till ordförande och klubbhövding pga. att mor/farmor avled i corona
under pågående styrelsemöte i december.
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UTMÄRKELSER
Vid årsmötet 25.1.2020 tilldelades odont.lic. Siv Rönnberg förtjänsttecken nr 38. Kamratskapstallriken
tilldelades Lisa Grönroos, vilken hon mottog under årsfesten lö 25.1.2020.
ORDFÖRANDENS SLUTORD
Vem av oss visste väl vad komma skulle, då vi lördagen den 25.1.2020 höll vårt årsmöte och med pompa
och ståt samma kväll firade vår årsfest i Rake-salen? Året har varit utmanande för Samfundet med styrelsen i
spetsen, med ända sedan mars osäkra framtidsutsikter och olika slag av myndighetsrekommendationer och
-restriktioner, som speciellt gällt ordnandet av tillställningar där människor fysiskt samlas för att samverka/vara tillsammans. Att i kamratlig anda och i odontologins tecken kunna träffas har fram till covid-19(förkortning av corona virusdisease 2019)-pandemins utbrott varit en bärande verksamhetsform i vår förening. Största delen av år 2020, fr.o.m. mars gällde myndighetsrestriktioner för sammankomster.
Arbetet i styrelsen kom genast väl igång och vi hade verksamhetsplaner långt utöver det minimum, som våra
nya stadgar stipulerar. Men så i mars ’kom väggen emot’, som det då kändes. Nu gällde det att hålla huvudet
kallt, att inte endast STÄLLA IN, utan att också att STÄLLA OM, att hitta helt nya vägar att ordna verksamhet, och därmed förverkliga föreningens syfte. När vi höll våra första styrelsemöten på våren 2020 med
möjlighet att delta också på distans, fungerade nog den för oss nya tekniken väldigt stapplande, likaså var
vårt eget kunnande bristfälligt. Efter litet träning och några mindre investeringar till Tandem i form av
kamera och mikrofon, är vi nu riktigt väl igång både med att hålla styrelsemöten på distans, och med att
strömma program ut till våra medlemmar. Professionell hjälp med strömningstekniken hade vi i samband
med kursen i Vasa i september, med ett högklassigt, professionellt resultat. Annars har vi klarat oss med eget
kunnande och börjar mot slutet av verksamhetsåret vara hyfsat duktiga.
Styrelsen har varit ungefär lika sysselsatt som tidigare, men med nya utmaningar och uppgifter. Det att vi nu
håller våra möten i hybridform, med möjlighet att delta både fysiskt på Tandem och på distans hemifrån eller
från den egna arbetsplatsen, har fört med sig, att även våra österbottniska styrelsemedlemmar kunnat delta i
så gott som varje möte. Antagligen får man gå rätt långt bakåt i tiden i Samfundets historia för att hitta en så
hög deltagar-% i styrelsearbetet som vi haft år 2020. Ett tack till alla i styrelsen för berömvärt engagemang!
Tack vare coronan och det digitala språng vi var tvungna att i snabb takt göra, har vi faktiskt också kunnat
bredda vår verksamhet, trots att en del program har ställts in eller skjutits på framtiden. Undantagsåret 2020
klarade vi av att ordna program t.o.m. med liten marginal över det minimum som stipuleras i stadgarna, trots
att väl ingen under rådande omständigheter hade ställt oss till svars om vi inte hade nått över ribban. Den
digitala verksamheten har kommit för att stanna, det är jag säker på. Med den kan vi erbjuda våra
medlemmar ett mer likvärdigt, geografiskt oberoende utbud av kurser och sammankomster. Ni kan inte gissa
hur glad jag blev, när vi på träffen med Kjell Westö i oktober hade med oss medlemmar bosatta i Sverige,
som annars inte alls kunnat delta i vår verksamhet, eller kunnat komma på plats för att delta högst någon
enstaka gång med flera års mellanrum.
Och ekonomin då? Helt gratis har omställningarna inte skett, och vår kanslist har varit sysselsatt nästan som
ett vanligt år. Året 2020 kom ändå att innebära märkbart mindre totala kostnader, och därmed inbesparingar.
Det vi absolut och akut skulle behöva är mera forskning utförd av våra medlemmar. Medel att stöda
forskning finns det gott om, men sökandena lyser med sin frånvaro. Vi hade ingen som sökte vårt
forskningsstipendium när det lediganslogs i höstas. Eftersom alla kongresser utomlands liksom här hemma
ställts in, har vi inte heller kunnat ha någon utdelning i form av resestipendier. Vi får lov att söka nya, andra
former att understöda våra medlemmar. Vi behöver ha en utdelning för att kunna leva upp till det som våra
fonder, och också beskattaren, förutsätter. Det som också akut behövs är mera, nya svenskspråkiga
lärarkrafter i tandläkarutbildningen. Detta för att trygga en svenskspråkig återväxt och tandvårdsservice i
vårt land också i framtiden.
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Två glädjeämnen för Samfundet, och för mig som ordförande, vill jag speciellt lyfta fram:
 Det är en glädje att konstatera, att vi nu har en rätt stor grupp aktiva juniormedlemmar, av vilka en
del just har tagit steget ut i arbetslivet. Jag hoppas Samfundet kan vara en samlande kraft och ett stöd
för dessa Samfundets framtidshopp!
 I Österbotten har vi många aktiva medlemmar, och tack vare digitaliseringen kan Samfundet nu vara
mera närvarande i denna för oss viktiga region.
I tiderna, vid mitten av 1980-talet, torde jag ha varit den yngsta viceordföranden i Samfundet någonsin. När
jag i januari år 2020 valdes till ordförande – tackar för förtroendet! – var jag den äldsta någonsin att väljas
till ordförande. Vart försvann de drygt trettio åren där emellan? Så går tiden. När någon om trettio år, alltså
år 2050, ser tillbaka på Samfundets verksamhet anno 2020, hoppas jag året urskiljer sig som en positiv
brytningstid, då nya, ändamålsenliga verksamhetsformer fick sin början.
Med hopp om en återupptagen varm kollegial samvaro när pandemin äntligen avklingat och med mina allra
bästa ordförandehälsningar, vill jag utropa: ”Väl mött på Samfundet!”
2.2.2021 Kaj Rönnberg
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