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Seuran vuosikokous
Seuran vuosikokous pidettiin maaliskuussa Kuopiossa. Hallitukselle myönnettiin tili- ja
vastuuvapaus. Kokouksessa valittiin seuran hallitukseen eroavien tilalle uudet jäsenet.
Seuran hallituksen kokoonpano on vuonna 2014:
Hallitus vuonna 2014:
Varsinainen jäsen
Raimo Ojala, puheenjohtaja
Irene Soinio-Laaksonen, varapuheenjohtaja
Miia Tiihonen, sihteeri ja jäsensihteeri
Päivi Hartikainen, taloudenhoitaja

Seuran
toiminnantarkastajana
vuonna
varatoiminnantarkastajana Marjo Kela.

Varajäsen
Jouni Ahonen
Niina Laine, koulutussihteeri
Laura Huotari, kotisivut
Jonna-Carita Kanninen, tiedottaja
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Jäsenmaksut 2014
Seuran vuosikokous vahvisti seuraavat jäsenmaksut vuodelle 2014:
20 euroa varsinaiset jäsenet
50 euroa kannattajajäsenet
10 euroa perusopiskelijat
Tämän jäsentiedotteen jakelun yhteydessä toimitetaan lasku jäsenmaksun maksamista
varten. Kirjanpidon helpottamiseksi seuran hallitus toivoo, että jokainen jäsen maksaisi
henkilökohtaisesti oman jäsenmaksunsa (maksaja-tietoihin kirjautuu jäsenen nimi).
Laskussa olevaa viitenumeroa on myös ehdottomasti käytettävä maksaessa. Jäsenmaksun
eräpäivä on 31.5.2014. Jäsenmaksun maksettuasi sinulla on mahdollisuus liittyä seuran
Facebook-ryhmään.
Apuraha
Seura julistaa jäsentensä haettavaksi (jatkuva haku) apurahoja kliinistä farmasiaa tukevaan
tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä alan kongresseihin osallistumista varten. Apurahan
saaminen edellyttää esitelmää, posteria tai muuta aktiivista osallistumista kongressissa.
Apurahahakemuksesta tulee ilmetä haettavan apurahan suuruus, kohde, hankkeen tai
kongressiosallistumisen kokonaiskustannukset sekä muu ko. tarkoitusta varten saatu/haettu
rahoitus sekä selvitys esitelmästä, posterista tms. Matkasta tulee tehdä blogi-kirjoitus
yhdistyksen www-sivuille. Apurahoja ei myönnetä perusopiskelijoiden kotimaassa
suoritettaviin opinnäytetöihin, eikä myöskään täydennyskoulutuksiin.

Apuraha-anomus liitteineen tulee lähettää seuran sihteerille osoitteella:
Kliinisen Farmasian Seura ry, c/o Miia Tiihonen, Ilveslammentie 7, 71570 Syvänniemi.
Tulevat koulutukset ja kongressit
Bangkok, Thaimaa 31.8–4.9.2014 International Pharmaceutical Federation (FIP) Annual
Congress
Kööpenhamina, Tanska 22.–24.10.2014 ESCP, 43rd Symposium

Kliinisen Farmasian Päivät
Koulutuspäiviä ei järjestetä syksyllä 2014, koulutusta suunnitellaan keväälle 2015.
Seuran www-sivut
Seuran nettisivuja ollaan uusimassa, tästä johtuen sivujen toiminnassa saattaa olla pieni
tauko kesäkuun alkupuolella.
Tutustu seuran www-sivuilla blogiin ja tule mukaan kirjoittamaan!
Oman kirjoituksen voi lähettää sähköpostilla (info[at]kliinisenfarmasianseura.fi). Blogin
tekstejä päivitetään sitä mukaa kun uusia kirjoituksia on saatavilla.
Seuran kotisivuille otetaan mielellään vastaan kliiniseen farmasiaan liittyvää materiaalia,
esimerkiksi kirjallisuusvinkkejä ja www-linkkejä. Aineistoa ja vinkkejä voi lähettää
info[at]kliinisenfarmasianseura.fi.
Seuran jäsenet voivat lähettää www-sivuilla olevaan Palveluntarjoajia -luetteloon omat
yhteystietonsa kaikkien saataville.

Kaikille aurinkoista kesää toivotellen
Miia Tiihonen
KFS Sihteeri

