
Protokoll för FMS styrelsemöte, torsdag 2013-11-14

Tid, plats: 10.00 – 11.30, telefonmöte

Närvarande:
- ledamöter: Anna Ekman, Linda Werner Hartman, Karin Jensevik 
- övriga: Marie Linder (Qvintensen)

Ej närvarande:

- ledamöter: Holger Kraiczi, Frank Miller, Nasser Nuru Mahmud, Anna Berglind,

- övriga:  Marie Göthberg (EFSPI), John Adler (EFSPI),

Ärende Ansvarig Utfall

1. Kallelse och 
dagordning

Anna E Godkänt

2. Föregående protokoll Linda WH Protokollet för styrelsemötet den 2013-10-14 godkändes. 

3. Qvintensen Marie L Nästa deadline är i början av januari 2014 för nummer 1 
2014, som utkommer i mitten av mars.
Artiklar och temaidéer mottages tacksamt.

4. EFSPI Marie G/ 
John A

Bordlägges till nästa möte

5. Statistikfrämjandet Frank M Statistikfrämjandet håller på med ansökan till FENSTAT. 

6. Avslutade aktiviteter

a) Vårmötet 21/3-2013 Nasser NM Bordlägges till nästa möte

7. Kommande aktiviteter

a) Höstmöte Linda H a) Nu är alla 70 platser fulla. Vi sätter upp en 
reservlista.

b) Årsmöte 2014 Anna E b) Vi har tillsatt en kommitté som för närvarande 
består av Anna E, Anna Torrång och Frank 
(ansvarig för lokaler etc). Gruppen får i uppdrag 
att försöka knyta ytterligare en person till sig. Vi 
tror att vi behöver boka lokal till ca 50-60 
personer. Karin meddelar Frank detta. 
Anna E kallar till ett första planeringsmöte.

c) Gemensam aktivitet 
med DSBS

Linda H/ 
Anna E

c) Vi beslutade att fortsätta vårt samarbete med vår 
danska systerförening DSBS, som tillfrågat oss 
om att i vår arrangera ett gemensamt möte i 
Danmark. Vi överlät åt Anna E att tillfråga Marie G
och Anna B om någon av dem är intresserad av 
att delta i planeringen av detta möte.
Det gemensamma mötet har traditionellt hållits på
våren, men eftersom FMS årsmöte flyttats till 
våren beslöt vi att fråga DSBS om det skulle 
passa dem att flytta det gemesamma mötet till 
hösten.
Linda meddelar DBSB att vi vill vara med, och att 
en representant kommer utses.

8. Medlemsfrågor, 
medlemsavgifter, 
utskick, FMSmailen

Nasser NM FMS har sedan förra mötet fått 8 nya medlemmar: Marcus
Millegård, Erik Bulow, Sofia Tapani, Wei Jianxin, Jacob 
Järås, Soheila Hosseinnia, Sini Kilpeläinen och Jakob 
Bergström
Nasser kommer skicka påminnelse om medlemsavgiften 
till de som inte betalt.
Alla våra 4 partners har nu betalt sin avgift.



Våra två stipendier är utbetalda.

9. Hemsidan, arkiv Karin J/ 
Nasser NM

Informationen om höstmötet är uppdaterad på hemsidan.
Linda skickar en engelsk text om FMS som Karin lägger 
ut på hemsidan.
Karin lägger upp en blänkare om nästa årsmöte.

10. Utskick Linda H Inga aktuella frågor

11. Övrigt

a) Biostatistikutbildning Holger 
/Frank

a) I ordförandespalten i Qvintensen har Anna 
informerat om arbetet i denna grupp och gett 
medlemmarna möjlighet att komma med input.

12. Kommande möten Anna E mån 16/12 10.00-11.30 (telmöte),
mån 20/1 2014 kl 10.00 – 11.30 (telmöte)


	Ärende

