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EAHIL:n Board pitää 2 kokousta vuodessa. Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin 
12. helmikuuta 2009 Milanossa Janssen-Cilag-yhtiön tiloissa ja toinen pidetään
kesäkuun 14. päivä Lissabonissa EAHIL:n konferenssin yhteydessä. 

Puheenjohtaja Suzanne Bakker toivotti tervetulleiksi Boardin jäsenet, jotka olivat 
paikalla Helena Bouzkovaa lukuun ottamatta. Muistiinpanot kokouksesta laati 
Marshall Dozier. Manuela Colombi työskentelee Janssen-Cilag yhtiössä ja oli 
kutsunut Boardin yhtiönsä tiloihin kokoustamaan.

Boardin kokouksessa on suuri joukko vakioasioita: hyväksyttiin Dublinissa 2.6.2009 
pidetyn Boardin kokouksen pöytäkirja sekä Councilin ja General Assemblyn 
pöytäkirjat, puheenjohtajan raportti, rahastonhoitajan raportti, toimiston 
valvontaraportti, Journal of EAHIL:n päätoimittajan raportti sekä web-sivujen 
ylläpitäjän raportti. 

Voitiin todeta, että EAHIL:n taloudellinen tilanne on hyvä. EAHIL:n toimiston osalta 
puheenjohtaja, joka toimii toimiston valvojana, totesi että kaikki toimii sujuvasti 
eivätkä palvelun kustannukset ole korkeat. Journal of EAHIL:n päätoimittaja Sally 
Wood kiitti raportissaan editorial boardia ja kehui sen toimivan aktiivisesti ja 
tehokkaasti. Tuulevi Ovaska ja Federica Napolitana mainittiin erikoisesti. JEAHIL on 
nyt hyväksytty DOIJ:hin = Directory of Open Access Journals.

Käsiteltiin EAHIL:n Special Interest Groupien (SIGs) raportit, joita olimme saaneet 
kolmelta ryhmältä: Veterinary, Mesh of EAHIL  ja Public Health Groupilta. 
Kannatettiin  Public Health Groupin yhteistyöehdotusta Global Health Library 
projektin kanssa.

Keskusteltiin EAHIL:n jäsenrekisteristä (nyt jo yli 1400 jäsentä) ja oltiin tyytyväisiä 
jäsenmäärän kasvuun sen jälkeen kun jäsenmaksut poistettiin. Jäsentietokannalle 
joudutaan etsimään uusi ”isäntä”, sillä Arne Jakobsson aikoo lopettaa 
lähitulevaisuudessa työnsä Oslon yliopiston lääketieteellisessä kirjastossa. Asiasta 
keskusteltiin pitkään ja todettiin, että olisi hyvä löytää uudeksikin isännäksi 
lääketieteellinen kirjasto. Councilin jäseniä pyydetään tarkistamaan omista maistaan 
jäsenuudistusten tilanne ja selvittämään esim. eläköitymisiä, jos joku ei ole uudistanut 
jäsenyyttään. Myös EAHIL:n sähköpostilistoille pitää löytää uusi isäntäorganisaatio, 
sillä nykyinen lopettaa palvelunsa vuoden 2010 loppuun mennessä.

Tulevista konferensseista ja Workshopeista käydään aina keskustelua eli Lissabonin 
jälkeen on vuorossa Workshop Istanbulissa, v.2012 konferenssi Brysselissä ja on 



mahdollista, että Tukholma järjestäisi Workshopin v.2013 – erilaisen kuin tähän 
saakka on ollut tapana.

Viimeisenä kokousasiana ja pisimpään keskusteluttaneena asiana olivat Scholarship-
anomukset, joita oli peräti 28. Olimme saaneet kaikkien anomukset luettaviksemme jo 
viikkoa ennen Milanon kokousta. Eniten anomuksia oli yllättäen tullut Englannista. 
Yhteensä 6 apurahaa meni seuraaviin maihin: Italia, Unkari, Englanti, Turkki, Latvia 
ja Venäjä.

Kokous oli pitkä, klo 9-18.30, mutta silti oli miellyttävä vielä klo 20 jälkeen mennä 
yhteiselle illalliselle Milanon keskustaan aivan Duomon katveeseen. Edellisenä iltana 
olimme olleet saman seurueen kanssa klassisen musiikin konsertissa aivan toisella 
puolella kaupunkia.

Seuraava Boardin kokous on Lissabonissa 14. kesäkuuta 2010 Gulbenkianin säätiön 
tiloissa, josta kokousiltana pääsemme bussikuljetuksella Estoriliin, varsinaiseen 
konferenssikaupunkiin.
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