Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen
perustavan kokouksen pöytäkirja
Protokoll fördt vid Finlands Dermatologförenings konstituerande möte i Helsingfors på Hotel Societetshuset
den 19. Maj 1916, hvarvid närvoro herrar: V. Bärlund, A. Cedercreutz, V. Collan, B. Grönroos, J. J.
Karvonen, A. Koskimies, J. Lojander, P. Pirilä, W. Stockmann, och K. Tukiainen.

' 1. Till ordförandet för mötet valdes herr J. J. Karvonen och till sekreterare undertecknad.
' 2. Beslöts att stifta en förening benämnd: Finlands Dermatologförening, på finska: Suomen
Dermatologiyhdistys.
' 3. Uppgjordes följande förslag till stadgar för föreningen:
Stadgar för Finlands Dermatologförening
' 1.
Finlands Dermatologförening har till uppgift att förena landets dermatologer och syfilidologer till
samarbete på dermatologiens och syfilidologiens område, att upprätthålla ett godt samförstand samt att
tillvartaga gemensamma intressen.
Föreningens hemort är Helsingfors.
'2
.
Medlem i föreningen är hvarje finsk läkare, som af tvänne ledamöter blifvit föreslagen till inval och vid
sluten omröstning erhållit minst 2/3 af de afgifna rösterna.
' 3.
Föreningen sammanträder till årsmöte inom januari månad samt för öfrigt så ofta styrelsen finner
sådant påkallad.
' 4.
Kallelse till årsmöte utfärdas af styrelsen en vecka före den dag då detsamma skall äga rum.
Vid årsmötet föredrages styrelsens berättelse samt revisorernas berättelse öfver verkställd granskning af
det föregående årets räkenskaper.
Mötet besluter angående ansvarsfrihet för styrelsen, bestämmer årsavgiftens storlek för det löpande året
samt väljer en ordförande, en sekreterare, en kassör och två revisorer för granskningen af
räkenskaperna.

Samtliga funktionärer väljas för ett kalenderår i sänder.
' 5.
Föreningens styrelse utgöres af ordföranden, sekreteraren, ock kassören.
Styrelsen åligger att förbereda mötena samt att handhafva föreningens ekonomiska och öfriga
angelägenheter.
' 6.
Förslag till ändring af dessa stadgar företagas till behandling vid årsmötet och skola, för att kunna
afgöras, minst en månad därförinnan genom styrelsens försorg delgifvas föreningens medlemmar.
Vinner förslaget ej minst 2/3 af de afgifna rösterna, är det förfallet.
' 7.
Upplöses föreningen äga medlemmarna att bestämma om användandet af föreningens tillgångar i
enlighet med föreningens syften.
Det samtidigt godkända förslaget till stadgar på finska språket: (se bil. I).

' 5. Åt ordföranden gafs uppdrag att höra sig för angående möjlighet till erhållande af vederbörlig
stadsfästelse af dessa stadgar.
' 6. Att justera protokollet utsågos herrar Stockmann och Koskimies.
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