
Protokoll från FMS styrelsemöte, 2011-04-08   
 
Tid, plats: 10.00 – 11.30, Telefonmöte 

 
Närvarande: 
- ledamöter: Anna Torrång, Hanna Svensson, Mats Rudholm, Emil Rehnberg, 
   Linda Hartman, Pär Karlsson 
- övriga:   Marie Göthberg, Marie Linder 

 
Frånvarande: 
- ledamöter: Åsa Vernby,  
- övriga:   Carl-Fredrik Burman 
 
 
 
 

Ärende Ansvarig Utfall 
1. Kallelse och dagordning Anna  

 
Godkänt 
Hanna utsågs till sekreterare i Åsas 
ställe. 
 

2. Vårmöte med årsmöte  
23/3 i Örebro 

Anna Alla var överens om att det var ett 
lyckat vårmöte i Örebro. Att tänka 
på till nästa gång: uppmuntra FMS-
deltagare att gå på gemensam 
middag på kvällen. 

- Årsmötesprotokoll   Åsa har skrivit årsmötesprotokoll 
som Anna och Hanna lämnat 
synpunkter på. Nästa steg är att 
det, efter korrigering, skickas till 
justerare Bernhard Huitfeldt.  

3. Föregående protokoll Åsa/Anna Godkänt, efter korrigering av rubrik. 

4. EFSPI Marie/Carl-Fredrik Marie G rapporterade från 
föregående möte med EFSPI.  
I mitten av juni hålls Statistical 
leaders meeting (inom 
läkemdelseindustrin) som är en 
uppföljning av möte för 1 år sedan. 
De ska bl.a diskutera statistikerns 
roll vid outsourcing. 
Auktorisering av biostatistiker 
diskuteras. EFSPI vill få in 
kommentarer på ett slidekit senast i 
början av juni. Diskuterades att 
skicka ut till FMSmedlemmar för att 
få synpunkter från olika 
arbetsplatser. 

5. Qvintensen Marie/Anna Deadline 21/4. Linda och Emil 
skickar in presentationer inklusive 
foto. Anna skriver ordförandespalt. 
Marie L samtycker till att fortsätta 
vara representant för FMS i 
Qvintensens redaktion.  
 

6. Statistikfrämjandet Mats Nya hemsidan i princip redo att 
uppdatera sektionernas sidor. Vi 
uppmanas att göra så mycket som 



möjligt själva för att hålla nere 
kostnaden. Emil är villig hjälpa Åsa 
med innehållet och framtida 
uppdateringar. 

7. Kommande aktiviteter   

-  “Model-Based Drug 
Development meeting” 
samarbete med SSL/KTH 
27/5 

- FMS/Sektionen f klin. prövn 
 
 
- Mer på gång? 

 

Anna/Carl-Fredrik 
 
 
 
 

Anmälningar har börjat komma in. 
Styrelsen ställer sig positiv till att 
annonsera även internationellt. 
 
Anna ska kontakta Mikael Åström 
för att se hur status är. 
 
Statistikerträffen i Göteborg i 
september planeras. 
Frågan väcktes om vi ska ha FMS 
höstmöte? 
2012 är det 25-årsjubileum för 
FMS. Styrelsen uppmanas att tänka 
över hur detta ska 
uppmärksammas. 
 

8. Medlemsfrågor 
 

Anna 5 nya medlemmar valdes in: Mahdi 
Hashemi, Daniel Lindquist, 
Christian Bobeck, Yunxia Lu och 
Ludwig Andersson. 
 

9. Utskick/medlemsavgifter 
etc. 

Hanna Första uppmaning om att betala 
medlemsavgift för 2011 är 
utskickad. Även partners från 
föregående år har tillfrågats om de 
kan tänka sig vara partners även i 
år. Mats och Hanna fick i uppdrag 
att ta fram lista över möjliga 
arbetsplatser för ytterligare 
partnerskap. 

10. Stipendium Hanna Beslutades att höja max utdelat 
belopp till 25000kr. Utlysning 
kommer att gå ut snarast till 
medlemmar. 

11. Hemsidan, arkiv Åsa/Anna Se punkt 6, i övrigt inget nytt 

12. Övrigt  
Anna 

 
Våra nya styrelsemedlemmar, Emil 
och Linda presenterade sig. 
Välkomna! 

13. Nästa möte   
Anna 

6/5 

 


