Protokoll FMS styrelsemöte, fredag 2014-04-11
Tid, plats: 10.00 – 11.30, telefonmöte
Närvarande:
 Ledamöter Marcus Thuresson, Caroline Weibull, Nasser Nuru Mahmud, Karin Jensevik, Frank Miller,
Holger Kraiczi
 Övriga
Marie Linder, Per Larsson
Ej närvarande:
 Ledamöter Anna Berglind
 Övriga
Magnus Kjaer

Ärende

Ansvarig

Utfall

1.

Kallelse och dagordning

Marcus

Godkänt

2.

Presentation av nya styrelsen

Alla

Alla presenterade sig. Nya i styrelsen är Marcus Thuresson (ordf.) och
Caroline Weibull (sekr.).

3.

Föregående protokoll

Caroline

Protokoll från föregående styrelsemöte (2014-02-24) godkändes och
ligger upplagt på Dropbox.

4.

Årsmötesprotokoll och andra ärenden



från årsmötet

Vi inväntar protokoll från årsmötet, detta kommer att läggas upp
på Dropbox inom kort.



Karin Jensevik kommer kontakta Anna Ekman som i sin tur
kontaktar alla talare och höra om det är okej att vi lägger upp
deras presentationer på FMS hemsida.



Gällande kostnader för årsmötet är lunch redan betald, Nasser
inväntar faktura på övriga mindre poster (såsom fika).

5.

Qvintensen

Marie L

Caroline och Marcus ska skicka in presentationer av sig själva.
Deadline innan nästa utgåva är 2014-04-16. Marcus ska även skriva
något till ordförandespalten.

6.

Statistikfrämjandet

Frank

Främjandet arbetar på en broschyr som kommer att distribueras för att
få fler att bli medlemmar. Hur och genom vilka kanaler är ännu ej
bestämt.

7.

Avslutade aktiviteter

8.

Kommande aktiviteter


Redan avhandlat (årsmötet).

Statistikerträffen

Ordnas av Chalmers och Statistikkonsulterna (Jostat & Mr Sample)
varje år i september, ännu är inget exakt datum satt. FMS ordförande
bör vara på plats, dessutom är detta ett bra tillfälle för FMS att ha ett
live-möte.



Höstmöte

Höstmöte hålls i år tillsammans med DSBS i Malmö 2 oktober 2014.
Caroline har distribuerat en förannonsering till alla medlemmar,
deadline för abstrakts är 15/5 2014. Mötet har inget tema, utan alla
bidrag är välkomna! Än så länge är tre invited speakers bokade. Det
kommer finnas en hemsida så småningom, länken ska då läggas på
FMS hemsida. Kostnaden kommer vara 750 DKK (akademia) samt
1500 DKK (industri), inkl. frukost, lunch och kaffe.

9.

Medlemsfrågor

Nasser

Nasser informerade om gången kring nya medlemmar; han godkänner

och informerar sedan resten av styrelsen. Kriterierna för att få bli
medlem i FMs är att man är med i Statistikfrämjandet och att man är
intresserad av medicinsk statistik. Detta kom upp i samband med att
Henrik Benoni, som inte har statistikbakgrund, ansökt om medlemskap.
Styrelsen bestämde sig för att godkänna Henrik som ny medlem. Antal
medlemmar är relativt konstant.
Vi diskuterade om det är en idé att gå ut på universitet och
marknadsföra

FMS,

arbetsmarknadsdagarna.
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Statistikfrämjandet brukar vara där – vi bestämde att vi pratar mer om
detta igen när Frank (som hade hunnit lämna mötet när detta kom upp)
är med.
10. Utskick/medlemsavgifter etc.

Nasser

Nasser ska skicka ut mejl om medlemsavgifter inom kort, samt mejla
till företag om stödjande av FMS. Caroline rekommenderade honom att
även mejla till SDS (Scandinavian Development Services) som är
relativt nystartade.

11. Hemsidan, arkiv

Karin

Karin kommer att uppdatera hemsidan, med bl. a. en kort text om nya
styrelsen. Länk till höstmötet kommer enligt ovan läggas dit så fort det
finns en hemsida. Vi diskuterade vi borde mäta aktiviteten på
hemsidan.

12. EFSPI

Magnus

Magnus ej närvarande. Vi diskuterade om vi borde ha en till
representant för EFSPI i styrelsen.

13. Övrigt


Samarbete med PSI

Anna

(PSI är Englands motsvarighet till FMS.) Det har förts diskussioner om
hur vi kan samarbeta med PSI; bl. a. vill de gärna skicka ut information
till våra medlemmar. Detta måste i så fall sållas, så att våra medlemmar
inte får för många utskick. Vi är erbjudna att publicera i deras tidskrift
”PharmStats”, något vi kan nämna i kommande Qvintensen-krönika.
Därutöver kan det vara av intresse att dela presentationer och annat
sinsemellan.



Inriktning för FMS

Bör föreningen fortsätta som förut eller ska man ta en ny riktning? Ett
förslag var att anordna fler men mindre avancerade träffar, liknande
vad R-gruppen i Stockholm gör, t.ex. korta seminarier. Vi bestämde att
på nästa styrelsemöte ha en brainstorming kring detta.



Ny mapp på Dropbox

Vi kommer initiera en mapp med bokföring över långsiktiga projekt
inom FMS på Dropbox, så att nya styrelsemedlemmar kan sätta sig in i
vad som är på gång.

14. Kommande möten

Nästa möte blir tisdag 27 maj kl. 10:00 (TC).

