
Protokoll för FMS styrelsemöte, dag 2013-08-23

Tid, plats: 8-30 – 10.00, telefonmöte

Närvarande:
- ledamöter: Anna Ekman, Linda Werner Hartman, Holger Kraiczi (t.o.m punkt 7), Frank Miller, 

Nasser Nuru Mahmud (från punkt 3), Karin Jensevik 
- övriga: Marie Göthberg (EFSPI), Marie Linder (Qvintensen, t.o.m. punkt 3)

Ej närvarande:
- ledamöter: Anna Berglind

- övriga:  John Adler (EFSPI)

Ärende Ansvarig Utfall

1. Kallelse och 
dagordning

Anna E Godkänt

Föregående protokoll Linda WH Protokollet för styrelsemötet 20130624 godkändes. Det 
ligger upplagt på Dropbox.

Qvintensen Marie L Deadline för nummer 3 har varit, och sammanställning 
pågår. Nästa deadline är 24/10, ute 13/12.  
Till nästa nummer försöker vi få med Anna Levinssons 
artikel om att vara ensam statistiker, och en artikel från 
Statistikerträffen. Ingen är ännu utsedd att skriva en 
sådan artikel, utan alla uppmanas att komma med 
förslag och ideer.

EFSPI Marie G/ 
John A

Inget nytt att rapportera

Statistikfrämjandet Frank M Inget nytt att rapportera

Avslutade aktviteter

a. Vårmötet 21/3 
2013

Nasser NM Nasser har haft upprepad kontakt med banken, men har 
ännu inte fått tillgång till Internetbanken för FMS konton. 
Så snart det är löst kommer Nasser göra en ekonomisk 
sammanställning för årsmötet.

Kommande aktiviteter

a) Statistikerträffen  i 
Göteborg

b) 2013 International 
year of statistics

c) Höstmöte

d) Årsmötet 20,20 
mars 2014, Stat 
Inst Stockholm

Anna E

Anna E

Linda H/ 
Holger K/ 
Anna E/ 
AnnaB

Anna E

a) Inget nytt att rapportera om programmet. Anna E skall 
kolla så inte FMS styrelsemöte krockar med mötet i 
Föreningen för certifiering.

b) Inför statistikerträffen planeras en extra 
informationsrunda för studenter om FMS och Svenska 
Statistikfrämjandet. På hemsidan för ”2013 International 
year of statistics” finns användbara länkar för både 
evenemang och mer allmänna tips, till undervisning etc.

c) Höstmötet kommer hållas den 2/12 på AstraZeneca i 
Mölndal. På förmiddagen är temat ordinaldata, och på 
eftermiddagen överlevnadsdata. Nästa möte med 
planeringsgruppen är den 26/8.

d) Årsmöte för FMS blir den 20/3 i Stockholm. 
Planeringsgrupp utses på nästa styrelsemöte.

Medlemsfrågor, 
medlemsavgifter, utskick, 
FMSmailen

Nasser NM Så snart Nasser får tillgång till banken så skickar han ut 
propåer om medlemsavgift för 2013.
Sedan förra mötet har FMS beviljat 3 nya medlemmar: 



Helene Jakobsson (Lund), Linda Dalin (Uppsala), Helena
Pettersson (Björklinge)

Hemsidan, arkiv Karin J/ 
Nasser NM

FMS har nu en Dropbox för styrelsen som alla 
styrelsemedlemmar anknutit sig till. Karin har lagt in 
större delen av arkivet. Nya styrelsemötesprotokoll 
kommer läggas i dropbox, så att alla styrelseledamöter 
kan läsa det där, och göra ändringar.

Utskick Linda H Utskick på gång om medlemsavgifter (Nasser NM, se 
punkt 8), och om FMS Stipendium (Linda H, punkt 12) 
och Höstmötet (Linda H, punkt 7). Karin J lägger upp 
motsvarande information på hemsidan.
På nästa utskick om EFSPI skall vi tipsa om att FMS 
hemsida har en länk till EFSPIs hemsida där gamla 
nyhetsbrev etc ligger upplagda. 

Procedurhandboken Linda H Procedurhandboken finns nu på Dropbox. 

Övrigt

FMS stipendium

Biostatistikutbildning

Nasser NM/ 
Linda H

Frank M

a) Vi beslöt utlysa FMS stipendium för 2013 på max
20000 kronor. Ansökan skall göras senast 30/9 
2013, så att vi kan besluta om tilldelning på 
styrelsemötet den 14/10 2013. Linda gör ett 
utskick senast den 1 september.

b) Frank Miller kommer kalla till möte för den grupp 
(Frank, Anna E, Holger) som skall diskutera 
biostatistikutbildningen.

Kommande möten Anna E Ons18/9,10.00-11.30 live-möte i samband med 
Statistikerträffen i Göteborg, mån 14/10 10.00-11.30 
(telmötet), tors 14/11 10.00-11.30 (telmöte), mån 16/12 
10.00-11.30 (telmöte).


	Ärende

