Protokoll för FMS styrelsemöte, dag 2014-02-24
Tid, plats: 13.00 – 14.30, telefonmöte
Närvarande:
- ledamöter:
- övriga:

Anna Ekman, Linda Werner Hartman, Holger Kraiczi, Frank Miller, Anna Berglind och
Karin Jensevik
Marie Göthberg (EFSPI, t.o.m. punkt 5), Per Larsson (möte med DSBS, t.o.m. punkt 4) och
Ollie Östlund (möte med DSBS, t.o.m. punkt 4)

Ej närvarande:
- ledamöter: Nasser Nuru Mahmud
- övriga:
John Adler (EFSPI), Marie Linder (Qvintensen)

Ärende

Ansvarig

Utfall

1. Kallelse och
dagordning

Anna E

Godkänt

2. Föregående protokoll

Linda WH

Protokollet för styrelsemötet 20140120 godkändes. Det
ligger upplagt på Dropbox.

3. Qvintensen

Marie L

4. Gemensamt höstmöte
med DSBS 2/10

Per Larsson

Ingen ny info. Deadline till nästa nummer 22 april 2014.
Till nästa nummer bör presentation av nya ledamöter i
styrelsen komma med.
Årets höstmöte planeras i samarbete med DSBS och blir
den 2/10 2014 i Köpenhamnstrakten. Planeringsgruppen
har tillfrågat 3 inbjudna talare: Stephen Senn, Peter
Götsche och en representant från MHRA.
Hittills har Stephen Senn har bekräftat sin medverkan
och kommer preliminärt prata om network meta-analyser
och industrisponsrade studier. Övriga talare inbjuds via
en förfrågan till FMS och DSBS medlemmar under de
kommande veckorna.
Möteslokal är preliminärt Hilton på Köpenhamns flygplats
Kastrup. Mötet kommer arrangeras med Novo-Nordisks
prisavtal på hotellet + hjälp med anmälningar etc.
En preliminär beräkning är att med 50 deltagare är 1250
SEK (1000 DKK) den avgift som krävs för att mötet skall
gå runt. Vid 96 deltagare är det 1000 SEK per person.
Vid ännu fler deltagare måste vi leta en annan
möteslokal.
Nasser har uppskattat att FMS skulle kunna stötta mötet
med i runda tal 10000 kronor. För att ytterligare
möjliggöra lägre deltagaravgift och därmed fler deltagare
utsåg vi Per Larsson, Ollie Östlund och Frank Miller
(sammankallande) som arbetsgrupp som skall sätta
samman en ansökan för att snarast möjligt söka pengar
från Svenska statistikfrämjandet.

5. EFSPI

Marie G/
John A

FMS förordar en differentierad taxa där deltagare från
akademin kan få billigare mötesavgift än de från
industrin. Per Larsson och Ollie Östlund gör till nästa
styrelsemöte i FMS ett förslag på taxor – och ekonomisk
kalkyl baserad på förslaget.
Inget nytt att rapportera
Nasser har fått faktura för medlemsavgiften 2014.
Nästa möte med EFSPI är i vecka 10.

6. Statistikfrämjandet

Frank M

Främjandet kommer trycka en informationsbroschyr, där
även FMS är presenterat. Eventuella synpunkter mailas i
snabb anslutning till detta styrelsemöte.

7. Avslutade aktviteter
a. Höstmötet 2/12
2013

Nasser

Höstmötets slutredovisning är nu klar. FMS har haft
utgifter på totalt 6 763 kr.

8. Kommande aktiviteter
a) Årsmötet 2014,
Stockholm

Anna E

Årsmötet hålls 20/3 i Stockholm.
Hittills är 27 personer anmälda (inklusive talare).
Linda gör klart och skickar i denna veckan kallelse med
ärendelista samt påminnelse om mötesprogrammet.
Linda skickar även ut mötesprogrammet via främjandets
mailinglista.
I nästa vecka skickar Linda ut mail till alla anmälda med
påminnelse om Främjandets årsmöte och den
gemensamma middagen på torsdagskvällen.

Nasser NM

Ny medlem sedan förra mötet är Natalja Balliu

Karin
J/Nasser
NM
Linda H

Inget nytt att rapportera.

Holger,
Frank

Gruppen planerar ett telefonmöte till efter årsmötet.

9. Medlemsfrågor,
medlemsavgifter,
utskick, FMSmailen
10. Hemsidan, arkiv

11. Utskick
12. Biostatistikutbildning

Se punkt 8 & punkt 13.

13. Övrigt
-

Samarbete med PSI

Anna B,
Anna E

Anna B och Anna E håller på att sammanställa en lista
på talare, kontaktpersoner och arrangörer för våra möten
de senaste åren. PSI (vår systerförening i Storbritannien)
bygger på motsvarande sätt upp en lista från sina möten.
Syftet är att skapa en bank av intressanta
föredragshållare och stötta varandra i arbetet med
specifika frågor som t ex biostatistisk utbildning. Nästa
(telefon-)möte är den 12e mars.

-

World of statistics

Anna E

Statistics 2013 har nu blivit Worldofstatistics.org. Vi gör
ett utskick om detta till alla medlemmar.

Anna E

Årsmöte torsdag 20/3 i Stockholm

14. Kommande möten

