
SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET  

 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

2. Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Fastställande av dagordning 

5. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för 

styrelsen 

6. Val av styrelse 

7. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

8. Val av valberedning om tre personer 

9. Fastställande av medlemsavgifter att gälla för innevarande verksamhetsår 

10. Fastställande av arvoden 

11. Fastställande av budget för verksamhetsåret 

12. Motioner och förslag från styrelsen 

13. Övriga frågor  

  



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH ÖVRIGA POSTER 2015 

 

Ordförande (omval) John Öhrvik Karolinska Institutet 

Vice ordförande (omval) Inger Eklund SCB 

Skattmästare (nyval) Can Tongur SCB 

Sekreterare (nyval) Carl Åkerlindh Matematisk statistik, Lund 

Hemsideansvarig (omval) Ylva Tingström SAS Institute 

Klubbmästare (omval) Karin Lindgren SCB 

Övrig ledamot (omval) Marie Wiberg Statistik, Umeå 

Representanter från sektionerna beslutas av resp. sektion. Nedan är förslag som inkommit till 

valberedningen, men måste ses som preliminära tills sektionerna fattat beslut i frågan.  

FMS Anna Lindgren  Matematisk statistik, Lund 

Surveyföreningen Åke Wissing   

Industriell Statistik   

Cramérsällskapet   
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BUDGETFÖRSLAG 

Budgetförslag verksamhetsår 2015         

Intäkter     Kostnader   

Medlemsavgifter 210 000,00   Qvintensen 147 000,00 

Försäljning 360 000,00   Medlemsregister och hemsida 98 000,00 

Räntor m.m. 30 000,00   Årsmöte och medlemsmöten 50 000,00 

Övrigt 7 500,00   Styrelsearbete 15 000,00 

Summa 607 500,00   Stöd och bidrag 50 000,00 

      Löner och arbetsgivaravgifter 222 390,00 

Budgeterad vinst/förlust -62 260,00   Bolagsskatt 69 000,00 

   Porto + medlemsutskick 15 500,00 

   Övrigt 2 870,00 

   Summa 669 760,00 

     

Utfall verksamhetsår 2014         

Intäkter     Kostnader   

Medlemsavgifter 209 120,00   Qvintensen 146 876,50 

Försäljning 358 380,00   Medlemsregister och hemsida 33 246,00 

Räntor m.m. 35 944,96   Årsmöte och medlemsmöten 54 546,46 

Övrigt 9 517,00   Styrelsearbete 19 960,58 

Summa 612 961,96   Stödbidrag 45 000,00 

      Löner och arbetsgivaravgifter 197 130,00 

Utfall vinst/förlust 24 472,20   Bolagsskatt 73 851,72 

     Porto + medlemsutskick 15 162,00 

   Övrigt 2 716,50 

   Summa 588 489,76 

     

      

     

 

 

  



MOTIONER 

Statistikfrämjandets medlemmar är utspridda geografiskt över hela Sverige och säkert även 

internationellt. Därför tycker jag att det är angeläget att alla Statistikfrämjandets evenemang 

sänds direkt på webben så att medlemmarna kan få del av aktiviteterna utan att befinna sig på 

platsen för evenemanget och dessutom ges möjligheten att interagera genom t ex en hashtag (#) i 

Twitter (kan även utnyttjas på plats). De plattformar som finns för detta kräver numera endast en 

internetuppkoppling - något som finns i de flesta konferenslokaler. Inspelningen av evenemang 

som lagras i en Statistikfrämjandekanal i efterhand på t ex YouTube kan dessutom fungera som 

dokumentation/arkiv och därmed en ersättning eller komplement till nedladdning av föreläsares 

slides, som ju ofta är en mycket bristfällig dokumentation.  

Jag föreslår att medel i Statistikfrämjandets budget avsätts för inköp av eller utbildning i sådana 

tjänster i de fall de inte kan ordnas ideellt genom styrelsen eller genom enskilda medlemmars 

organisationer/arbetsgivare eller genom sponsoring/reklam från t ex leverantörer av statistisk 

mjukvara. 

 

Vänliga hälsningar  

Alf Fyhrlund 

 

Kommentar från styrelsen: 

Styrelsen anser att det är viktigt att medlemmarna ska kunna följa Statistikfrämjandets 

evenemang via internet och har som strävan att webbsända dessa samt att tillgängliggöra 

videoinspelningarna i efterhand. Det är också önskvärt att medlemmarna ska kunna interagera 

med mötet via lämplig kanal om de följer mötet via internet. Dock anser inte styrelsen att extra 

medel behöver avsättas för detta utan att denna kostnad bör täckas av budgeterad summa under 

posten Årsmöte och medlemsmöten. Styrelsen ska sträva efter att finna en lösning med lämplig 

teknisk utrustning under 2015. 

 

FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN 

Styrelsen föreslår att föreningen Svenska statistikfrämjandet ska använda Statistikfrämjandet 

(alltså utan ordet Svenska) som benämning i alla sammanhang utom möjligtvis strikt officiella 

(om problem då skulle uppstå) och även se över sin logotype i samband med detta beslut. 

 


