
Protokoll för FMS styrelsemöte, torsdag 2013-02-21

Tid, plats: 13.00 – 14.30, telefonmöte

Närvarande:
- ledamöter: Anna Ekman, Åsa Vernby, Hanna Svensson, Mats Rudholm, Karin Jensevik,

Pär Karlsson
- övriga: John Adler, Marie Göthberg, Marie Linder

Ej närvarande:
- ledamöter: Linda Werner Hartman

Ärende Ansvarig Utfall

1. Kallelse och dagordning Anna Godkänt

2. Föregående protokoll Anna Godkänt

3. Qvintensen Marie L Nästa nummer är ute för korrekturläsning. Nästa deadline 
(för nummer 2) är 22:a april 2013. 
Marie påminde oss att vi inte ska glömma att skicka några
meningar "om vad är en statistiker":
• En statistiker kan vara projektledare 
• En statistiker måste ha sunt förnuft 
• En statistiker programmerar mycket 
• ...

4. Statistikfrämjandet Mats Kort om övriga sektioner: Industriell statistik anordnar 
webseminarier; Cramersällskapet delar ut Cramerpriset 
och Surveyföreningen har pris för årets bästa C-uppsats. 
Främjandet har utsett årets statistikfrämjare, men vi får 
vänta tills årsmötet innan vi får reda på vem det är. 
Främjandets ordförande vill ha in sektionernas 
verksamhetsberättelser så snabbt som möjligt.

5. Kommande aktiviteter
a) Statistician in the Finnish 

Pharmaceutical Industry

b) Vårmötet 21 mars 2012

c) 2013 International year of 
statistics

Marie G/ 
Karin

Anna

Mats

a) Dagordning finns på hemsidan. Utskick kommer även 
att ske till främjandets medlemmar. Budgeten återstår att 
fastställa.
b) Program kommer att skickas ut, med uppmaning att 
anmäla sig. Hittills 14 anmälda. Mats kontaktar Humlan 
(restaurangen på Ekonomikum) angående fika och mat.
c) Mats ska ringa runt och höra sig för vad andra tänker 
göra. FMS försöker haka på främjandets 
uppmärksammande av året. 

6. Medlemsfrågor Hanna Inga nya medlemsansökningar. 

7. Utskick/medlemsavgifter 
etc.

Hanna Styrelsen föreslår bibehållen medlemsavgift för personer 
på nivån 50 kronor. Partneravgiften föreslås bibehållas på 
nivån 5000 kronor. 

8. Hemsidan, arkiv Åsa/Karin Åsa, Hanna och Karin ska ses på Statisticon i Stockholm 
under våren och gå igenom arkivet inför överlämnandet.  

9. EFSPI Marie G/ 
John

Chrissie Fletcher, UK är ny EFSPI President och övertar 
efter Francois Aubin, Frankrike.
EFSPI var med och arrangerade 3 möten under 2012. 
Mötet om Subgroup Analysis den 30 November 2012 i 



Bryssel blev en succe med nästan 100 deltagare. 
I november arrangerade EMA 2 ”Workshops” där EFSPI 
var representerade, en om Multiplicity och en om Access 
to Clinical Data, referat finns att läsa på EFSPIs hemsida.
I samband med 2013 Year of Statistics vill EFSPI gärna 
göra ett utskick där medlemsländerna presenterar sig 
(enligt samma mall).
Nästa EFSPI Council möte är i Köpenhamn den 19/6. 
Dagen innan arrangerar EFSPI för tredje gången ett 
Statistical Leaders möte.

Fortsätt berätta om SIGs som EFSPI samordnar 
(SIG=special interest group) för andra FMSare. Mer info 
finns på hemsidan.

10. Övrigt Anna Avgående styrelseledamöter skickar synpunkter på de 
delar de ansvarar för så att nya styrelsen ska kunna 
uppdatera våra dokument. 

Det är viktigt att tänka på hur vi hanterar vårt 
medlemsregister i samband med mejlutskick, så att 
adresserna inte hamnar i orätta händer. I FMS har endast 
FMS kassör tillgång till adressregistret och rätt att göra 
utskick, då skickas alltid utskick med mottagare som dold 
kopia (bcc) så att ingen mottagare har tillgång till övriga 
mottagares adresser.

11. Kommande möten Anna 21/3 nya styrelsen samlas kort efter årsmötet i Uppsala 
och bokar framtida datum. 


	Ärende

