
Protokoll för FMS styrelsemöte, fredag 2013-05-24

Tid, plats: 10.00 – 11.30, telefonmöte

Närvarande:
- ledamöter: Anna Ekman, Nasser Nuru Mahmud, Linda Werner Hartman, Holger Kraiczi, Frank Miller,

Anna Berglind,  Karin Jensevik (fr.o.m punkt 6),
- övriga: Marie Göthberg (EFSPI), 

Ej närvarande:
- övriga: John Adler (EFSPI), Marie Linder (Qvintensen), 

Ärende Ansvarig Utfall

1. Kallelse och 
dagordning

Anna E Godkänt

2. Föregående protokoll Linda WH Protokollet för styrelsemötet den 22/4 godkändes.

3. Qvintensen Marie L Nya styrelseledamöter påminns om att skicka in en 
presentation av sig själv (med foto) till nästa nummer av 
Qvintensen (deadline 16/8).
Anna Lewinsson har accepterat att skriva ett bidrag om 
hur det är att vara ”Ensam statistiker bland medicinare” 
till nästa nummer.
Anna påminner om att skicka in bidrag till ”Vad är en 
statistiker”.

4. EFSPI Marie G Marie påminner om EFSPIs Councilmöte i den 19e juni 
på Novo Nordisk i Köpenhamn. 
EFSPI har jobbat med att sammanställa synpunkter på 
ett förslag från EMA om att göra studiedata från 
läkemedelsstudier offentliga efter studiens avslutade. 
Eventuella nya synpunkter skall vara Marie tillhanda 
senast den 5 juni för att kunna presenteras på 
councilmötet.

5. Statistikfrämjandet Frank M Främjandet vill gärna ha en sammanställning över FMS 
nya medlemmar, så att de kan kontrollera att de också är
eller blir medlemmar i Främjandet. Nasser åtar sig att en 
gång per halvår skicka en lista till Främjandet på nya 
medlemmar i FMS.
FMS ställer sig positiva till årsmöte den 20/3 i Stockholm,
vilket Frank skall meddela Främjandets styrelse.
Frank skall kolla med Främjandet om hur det går med 
uppdatering och nytryck av informationsbroschyr om 
Statistikfrämjandet och dess medlemsföreningar, och hur
vi kan få tag i broschyren för att dela ut.

6. Avslutade aktiviteter

a) Vårmötet 21 mars 
2013 

b) Statisticians in the 
Finnish 
Pharmaceutical 
Industry, maj 2013

Nasser M

Karin J

Nasser har precis fått årsmötesprotokollet. När han fått 
tillgång till bankkontona skall han göra upp ekonomin. 
Den ekonomiska sammanställningen presenteras på 
nästa möte.

Mötet var mycket lyckat med bra föredrag och nästan 30 
deltagare, varav 4 från Sverige. FMS vill framföra ett 
önskemål om att lägga upp presentationerna på 
hemsidan. Karin tar upp frågan med de finska 
arrangörerna. 



7. Kommande aktiviteter

a) Statistikerträffen  i 
Göteborg

b) 2013 International 
year of statistics

c) Höstmöte

d) Årsmötet 2014

Anna E

Anna E

Anna E/ 
Linda H/ 
Holger K

Anna E

a)Statistikerträffen planeras till den 18/9. Mats Rudholm 
sitter med i programkommitten och har diskuterat 
programmet med Anna E för att få med FMS perspektiv. 
Ev fanns intresse av ett bra föredrag om 
registerforskning, så Linda och Karin undersöker om de 
kan bidra med några tänkbara kandidater. Som ett led i 
att uppmärksamma  International year of statistics 2013 
planerar arrangörerna för Statistikerträffen att bjuda in 
intresserade studenter till mötet, och att informera om 
Statistikfrämjandet och dess medlemsorganisationer. 

b) Se a) samt att International year of statistics kommer 
uppmärksammas vid invigningen av ”Applied 
biostatistics” på Sahlgrenska.

c) Anna E, Linda och Holger bildar en första arbetsgrupp 
för planering för höstmötet. 

d) Årsmöte för FMS blir den 20/3 i Stockholm

8. Medlemsfrågor, 
medlemsavgifter, 
utskick, FMSmailen

Nasser NM Inga medlemsansökningar har kommit sedan sist. 
Nasser skickar avier på medlemsavgifter så snart han 
fått tillgång till bankkonton etc. 
Holger efterlyser att fler än kassören kan se vilka som är 
medlemmar. Nasser undersöker vad vi har för lagliga 
möjligheter att hålla styrelsen uppdaterad om vilka 
medlemmar vi har.

9. Hemsidan, arkiv Karin 
J/Nasser

Nasser har re-aktiverat vår dropbox, knuten till 
fmsstyrelse@gmail.com.  Nasser skall skicka 
inbjudningar till till alla i styrelsen.
Karin lägger upp en mappstruktur för våra dokument i 
dropboxen, samt kommer med förslag på en extern 
hårddisk som FMS kan köpa in och spegla dropboxen 
på. 

10. Utskick Linda H Inga aktuella frågor

11. Procedurhandboken Linda H Anna E och Linda fick styrelsens godkännande att skriva 
in ett tillägg om att avgående ordförande och sekreterare
ansvarar för att förbereda den del av kommande 
verksamhetsberättelse som handlar om tiden mellan 
årsskifte och årsmöte. Med denna ändring antog 
styrelsen procedurhandboken som den var föreslagen.

12. Övrigt Frank M Frank efterlyser information om var biostatistikutbildning 
bedrivs i Sverige, och undrar om det är en fråga för FMS 
att påverka var och hur biostatistikutbildning bedrivs.  
Frank skriver till nästa möte ner sina funderingar om vad 
för önskemål som FMS kan tänkas ha på 
biostatistikutbildningar i Sverige. 

13. Kommande möten Anna E Mån 24/6 13.00-14.30, juli uppehåll, 
Fre 23/8 9.00-10.30. 
Live möte 18/9 i Göteborg i samband med 
Statistikerträffen
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