Till medlemmar i Helsingborgs Läkaresällskap
(Detta mail går ut via flera mailadresslistor så en del som inte är medlemmar får det också)
Styrelsen för Helsingborgs Läkaresällskap, bestående av Ulf Hallgårde ordförande, Marie Wedin vice
ordförande, Stefan Thorsén kassör, Per Löfdahl värd, Artturi Petäjä och Mohammed Alrawi
ledamöter, har efter överläggning kommit fram till att:
Läkaresällskapets verksamhet har nått vägs ände.
Syftet med ett lokalt Läkaresällskap är att främja kollegiala kontakter över specialitets- och
åldersgränser i samband med samling kring ny kunskap i form av föreläsningar, debatter och
studiebesök. Under årens lopp har många sådana vänskapsband knutits.
Under 2018–2019 var medlemsnärvaron ofta mycket låg och nyrekryteringen av medlemmar
obetydlig. Verksamheten gick med förlust. Styrelsen beslöt då att pausa verksamheten under 2020 i
förhoppning att kunna hålla lunchmöten i anslutning till en personalmatsal när ombyggnaden av
sjukhuset var klar. Den förhoppningen är nu ställd åt sidan mot bakgrund av att ingen idag vet om
och när ombyggnaden är klar. Därtill kommer osäkerheten kring Covid-19
En föreningsverksamhet brukar läggas ner efter ett beslut på ett medlemsmöte där frågan om
nedläggning annonserats i kallelsen. Vid ett sådant möte frågar man också om några andra
medlemmar är beredda att bilda en styrelse och driva verksamheten vidare. I dessa Covid-riga tider
är detta inte möjligt. Nedläggningsbeslutet får tas ”per capsulam” dvs i form av svar på detta mail.
Om beslut om nedläggning fattas kommer fonder för stipendier att överföras till Sveriges
Läkaresällskap i Stockholm (SLS). Denna överföring sker med stöd av SLS jurister och i samråd med
länsstyrelsen i Skåne. Sällskapets arkiv kommer att tas om hand av Stadsarkivet i Helsingborg. Arkivet
kommer att vara tillgängligt för framtida forskning. Kvarvarande kapital efter omkostnader kommer
att tillföras Minnesfonden.
Det är med tungt hjärta jag nu ställer frågan:
Delar du styrelsens bedömning att Helsingborgs Läkaresällskap har nått vägs ände och skall
avvecklas i enlighet med planen ovan?
Svar och synpunkter kan sändas till:

ulf@hallgarde.se

Vi är tacksamma för ditt svar senast den 17 december.
Helsingborg den
Ulf Hallgårde
Ordförande
Medlem sedan 1977

