
Protokoll för FMS styrelsemöte, 2011-08-26  

 

Tid, plats: 10.00 – 11.30, Telefonmöte 

 

Närvarande: 

- ledamöter: Anna Torrång, Åsa Vernby, Hanna Svensson, Mats Rudholm, Emil Rehnberg, 

   Linda Werner Hartman, Pär Karlsson 

- övriga:   Carl-Fredrik Burman, Marie Göthberg, Marie Linder 

 

Ärende Ansvarig Utfall 

1. Kallelse och dagordning Anna  

 

Godkänt 

 

2. Föregående protokoll Hanna/Anna Godkänt 

3. EFSPI Marie/Carl-Fredrik EMA-guideline angående ’Methodological 
issues associated with pharmacogenomic 
biomarkers in relation to clinical 
development and patient selection’ har 
skickats ut till styrelsen för kommentarer, 
ingen i styrelsen känner sig manad i just 
detta ämne men alla kollar i sitt kontaktnät 
en gång till. EFSPI är intresserade av att 
medarrangera DSBS/FMS-mötet, Marie 
har uppdaterat AT om kontaktuppgifter till 
ordföranden i den danska föreningen 
(DSBS). Några ämnen har diskuterats att 
EFSPI skulle ha intresse av. Många 
intressanta ämnen diskuterades, benefit-
risk tycker FMS skulle vara intressant.  

4. Qvintensen Marie/Anna Referat från Model-based development 
samt spalt skriven av AT men ej skickad 
ännu. Deadline för nästa nummer 1/9, 
utkommer 7/10. Nästa nummer har tema 
statistikkonsulterande. 

5. Statistikfrämjandet Mats Främjandet har styrelsemöte i nästa vecka. 
I främjandet förekommer mycket 
diskussioner om kostnader, register och 
hemsidan. Gemensamt medlemsregister är 
en viktig fråga som är aktiv i främjandet, 
arbetsgrupp utsedd i denna fråga. Målet är 
fortsatt att harmoniera främjandets och 
föreningarnas register. Styrelsen tipsar om 
laget.se, ett gratisalternativ till 
medlemsregister på nätet (detta behöver 

undersökas ifall det kan användas som 

register för icke-idrottsföreningar samt 

vidare huruvida det är säkert nog för våra 
syften). Främjandet uppmanar även till att 
uppmuntra studenter att bli medlemmar i 
främjandet och föreningar.    

6. Kommande aktiviteter   

- Statistikerträffen i Gbg Mats Äger rum 28/9-2011. Hittills 25 anmälda. 
Nästa styrelsemöte kommer äga rum i 
samband med statistikerträffen på 
Chalmers 

- Höstmöte med Survey Anna Survey har utsett kontaktperson, FMS 
behöver en kontaktperson också, styrelsen 
utser Pär Karlsson till kontaktperson å FMS 



räkning. 

- Vårmöte med DSBS Linda/Hanna Linda och Hanna är tidigare utsedda till 
FMS kontaktpersoner. Uppstartsmöte 
inplanerat tillsammans med DSBS.   

- Jubileumsmöte Pär Preliminärboka lokal är kanske det som 
måste lösas först.  

7. Medlemsfrågor Anna Beslut om nya medlemmar: Adnan Noor 
väljs in i FMS. 

8. Utskick/medlemsavgifter 
etc. 

Hanna  

9. Hemsidan, arkiv Åsa/Emil Ny hemsida (utan innehåll ännu) har 
mailats ut till styrelsen av ÅV och ER. En 
snygg bild till startsidan efterfrågas.  

Arkivet har ännu inte scannats in. ÅV får i 
uppdrag att fixa inscanningen före jul, det 
färdiga arkivet firas med lakritsglögg på 
Statisticon i mitten på december. 

Arkiveringen skulle eventuellt kunna göras 

genom inhyrning av arbetskraft. ÅV får 
klartecken att 1000 SEK åtminstone kan 

läggas som lön för in-skanning.   

10. Övrigt  Anna Meddela gärna närvaro till 
Statistikerträffen. 

11. Nästa möte  Anna 28/9 Chalmers 

 


