Helsinki 26.5.2020

Arvoisa Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen jäsen,

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 16.6.2020 klo 17.00-18.30 Tieteiden talolla (Sali 104,
Kirkkokatu 6, Helsinki). Koronavirustilanteen takia tiloihin voidaan ottaa korkeintaan 36 osallistujaa, ja
kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Tämän vuoksi kokoukseen pyydetään
ilmoittautumaan 10.6.2020 mennessä e-lomakkeella:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/105609/lomake.html. Ilmoittautuneille lähetetään sen jälkeen
linkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi.
Vuosikokouksen esityslista on liitteenä. Tavanomaisten vuosikokousasioiden ohella kokouksessa
käsitellään erittäin tärkeitä asioita yhdistyksen toimintaan ja talouteen liittyen.
Ennen vuosikokousta klo 15-16.45 järjestetään tieteellinen symposium, jonka yhteydessä muistellaan
14.5. edesmennyttä professori Pertti Neuvosta (aiemmin lähetetty virheellinen päivämäärätieto). Muina
aiheina ovat COVID-19-infektion lääkehoidot ja rokotteet. Lisäksi kuullaan nuorten tutkijoiden
esityksiä. Symposiumin tarkempi ohjelma ilmoitetaan lähiaikoina. Osallistujamäärärajoitus koskee
luonnollisesti myös symposiumia, ja myös siihen järjestetään etäyhteysmahdollisuus.
Tervetuloa vuosikokoukseen!

Ystävällisin terveisin,
Janne Backman
Yhdistyksen puheenjohtaja
Kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen professori ja ylilääkäri
Kliinisen farmakologian yksikkö, HY ja HUSLAB
PL 705 (Tukholmankatu 8 C)
00029 HUS
p. 050-4280997
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Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys (SKFY) r.y.:n
vuosikokouksen kutsu ja esityslista
Aika: 16.6.2020 klo 17.00-18.30
Paikka: Tieteiden talo, sali 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
5. Esitetään yhdistyksen tilit, toiminnantarkastajien lausunto ja toimintakertomus vuodelta 2019.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2020.
8. Valitaan kahden vuoden toimikaudeksi (2019-2021) hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. Hallitukseen kuuluu kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä,
joista puolet on kerrallaan erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallituksen puheenjohtajaksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Mikko Niemi, Maija Kaukonen ja Kirsti Villikka. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat (nämä henkilöt on valittu hallitukseen toimikaudeksi 2018-2020) Janne
Backman (puheenjohtaja, valittu pj-kaudeksi 2018-2020, 1. kausi), Miia Turpeinen (varapuheenjohtaja)
ja Aleksi Tornio. Yhdistyksen sihteeri on Minna Lehtisalo ja taloudenhoitajana toimii Taavi Kaartinen.
9. Valitaan toimikaudeksi 2020-2021 kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
10. Mahdolliset muut asiat ja tiedotukset.
11. Kokouksen päättäminen.

