
Protokoll för FMS styrelsemöte, måndag 2013-04-22

Tid, plats: 13.00 – 14.30, telefonmöte

Närvarande:
- ledamöter: Anna Ekman, Nasser Nuru Mahmud (kassör), Linda Werner Hartman (sekreterare), 

Karin Jensevik (web/arkiv-ansvarig), Holger Kraiczi, Frank Miller (Statistikerfrämjandet)

- övriga: John Adler (EFSPI), Marie Göthberg (EFSPI, tom punkt 4), 

Marie Linder (Qvintensen, tom punkt 3)

Ej närvarande:
- ledamöter: Anna Berglind

Ärende Ansvarig Utfall

1. Kallelse och dagordning Anna E Godkänt

2. Föregående protokoll Linda WH Karin J kollar upp så att årsmötesprotokollet justeras och 
skickas till Nasser och sedan till Linda för arkivering.
Protokollet för styrelsemötet den 21/2 godkändes.

3. Qvintensen Marie L Deadline för nr 2 var 19/4 (ute 11/6). Kommande 
deadlines: Nr 3: 16/8 (ute 4/10), Nr 4: 24/10 (ute 13/12)
Nya styrelsemedlemmar skall skicka en presentation och 
ett foto till Qvintensen till nästa nummer (deadline 16/8) 
(qvintensen@gmail.com). 
Anna kontaktar en av talarna från årsmötet och ser om 
hon vill skriva tex om hur det att vara ensam statistiker på 
en avdelning.
Anna E har lämnat bidrag till ”Vad är en statistiker?”, 
övriga ombeds skicka in korta tankar till nästa nummer. 
Dessa skickas till Marie (marie.linder@ki.se).

4. EFSPI John A 
/Marie G

Linda skriver en presentation av FMS till EFSPIs nästa 
nyhetsbrev.
EFSPI har Councilmöte i mitten av juni på Novo Nordisk i 
Köpenhamn. Detta möte kommer föregås av Statistical 
leaders-möte, där ca 35 statistker som är chefer och 
ledare inom läkemedelsindustrin i Europa samlas och 
diskuterar inriktning och framtid för statistiken inom 
läkemedelsindustrin.

5. Statistikfrämjandet Frank M Främjandets styrelse har sitt första möte i början av maj. 
Nästa årsmöte planeras till statistiska institutionen i 
Stockholm runt den 20/3.
Statistikfrämjandet ville kolla om alla FMS-medlemmar är 
medlemmar i främjandet. Detta uppmanar vi alltid nya 
medlemmar till, men vi kan inte kontrollera att de verkligen
går med. Frank ska fråga Statistikfrämjandet om de vill att 
vi skickar info om alla nya medlemmar, så att de kan 
stämma av att de är medlemmar i främjandet.

6. Avslutade aktiviteter

a. Vårmötet 21 mars 
2013 

Nasser M
Fakturor etc har inte kommit in än, så ekonomisk rapport 
kommer på senare möte. 

7. Kommande aktiviteter

a) Statistician in the Finnish 
Pharmaceutical Industry

Marie G/ 
Karin

a) Sista anmälningsdag var 20/4. I dagsläget har mötet 
fått ca 20 anmälningar, varav de flesta från Finland.
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b) 2013 International year of
statistics

c) Statistikerträffen  i 
Göteborg

d) Höstmöte

Anna E

Anna 
E/Anna B

Alla

b) Om någon har någon idé för att uppmärksamma 
International Year of Statistics för FMS del så är det 
mycket välkommet. I Qvintensen planeras som del i 
International Year of Statistics ett tema om ”Vad är en 
statistiker”.
c) Anna E hör med Mats Rudholm om FMS medverkan i 
Statistikerträffen 2013, och hör med Anna B hon vill vara 
FMS representant.
d) Höstmötet brukar vara i november. Alla i styrelsen skall 
till nästa styrelsemöte fundera på tema, ort och tid

8. Medlemsfrågor, 
medlemsavgifter, utskick, 
FMSmailen

Nasser NM Inga nya medlemsansökningar. Nasser inväntar årsmötets
protokoll för att få tillgång till bankkonton etc. 

9. Hemsidan, arkiv Karin J Karin skall lägga in våra uppdaterade stadgar  i det 
elektroniska arkivet.
Nya styrelsen är uppdaterad på hemsidan, men bild 
saknas på nya ledamöter.

10. Procedurhandboken Anna E Vi beslutade att både sekreterare och kassör skall hantera
fms-mailen. Kassören har ansvar för att svara på alla 
frågor om medlemskap och ekonomi, och sekreteraren att
besvara övriga frågor.
Linda skriver in de ändringar vi diskuterat för 
procedurhandboken och skickar till Anna E, Karin och 
Nasser för review innan beslut vid nästa styrelsemöte.

11. Övrigt Anna E Konferensnummer – Anna E kollar med Anna B om hon 
kan stå för konferensnummer för mötena.  

Diskussion om sociala medier och biostatistikutbildning 
skjuts till nästa möte

Nasser försöker öppna en dropbox kopplad till 
fmsstyrelse@gmail.com

12. Kommande möten Anna E Fre 24/5 10.00-11.30, mån 24/6 13.00-14.30, juli uppehåll,
fre 23/8 9.00-10.30. Alla dessa datum är telefonmöten, 
men vi satsar på ett live-möte i september i samband med
Statistikerträffen i Göteborg.
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	Ärende

