Protokoll FMS styrelsemöte

tisdag 2014-05-27

Tid, plats: 10.00 – 11.30, telefonmöte
Närvarande:
 Ledamöter Marcus Thuresson, Caroline Weibull, Karin Jensevik, Frank Miller, Anna Berglind, Holger
Kraiczi
 Övriga
Anna Ekman
Ej närvarande:
 Ledamöter Nasser Nuru Mahmud
 Övriga
Magnus Kjaer, Marie Linder
Ärende

Ansvarig

Utfall

1.

Kallelse och dagordning

Marcus

Godkänt

2.

Föregående protokoll

Caroline

Protokoll från föregående styrelsemöte (2014-04-11) godkändes och
ligger upplagt på Dropbox.

3.

Qvintensen

Marie L

Korrektur klart, finns snart i brevlådan hos medlemmar.

4.

Statistikfrämjandet

Frank

Tid för nästa årsmöte är preliminärt 16-17 mars 2015 (första dagen
årsmöte, andra dagen sektionernas möte). Styrelsens ledamöter bör
flagga för om detta krockar med något. Plats är ej bestämt.
Vi tog upp frågan om Statistikfrämjandet brukar närvara på
Arbetsmarknadsdagarna, vilket ej verkar vara en stående aktivitet från
främjandets sida. Frank ska dock höra sig för när Matematiska
institutionen har sina arbetsmarknadsdagar, ev. kan FMS komma dit
då.

5.

Avslutade aktiviteter

6.

Kommande aktiviteter
•

Statistikerträffen

Redan avhandlat (årsmötet).

Anna E

Aktuella datum för höstens statistikerträff är 17 september alternativt
24 september. Startar runt 13:00, FMS styrelse kommer ha live möte
på förmiddagen. Det är inget speciellt tema för träffen, utan mer fokus
på en introduktion till olika fält.

•
7.

Höstmöte

Medlemsfrågor

Info om höstmötet har skickats ut till FMS medlemmar.
Nasser

Nasser (ej närvarande) har mejlat om två nya medlemmar. Caroline
jobbar med att ta reda på oklara/felaktiga adresser.

8.

Utskick/medlemsavgifter etc.

Nasser

Nasser ska skicka ut påminnelser om medlemsavgifter inom kort.
Angående sponsorer har Biostata APS anmält intresse om att sponsra
FMS.

9.

Hemsidan, arkiv

Karin

Nya styrelsen finns nu presenterade på hemsidan. Länk till höstmötet
är också tillagt. Karin ska kolla upp diverse problem med länkar som
finns på hemsidan. Hon kommer även lägga till en länk till en saknad
presentation från höstmötet på Utö (Bernhards presentation).

10. EFSPI

Magnus

Möte i Basel 12 juni. Magnus kommer ej att kunna åka, Anna B
kommer att höra sig för om någon annan kan åka i hans ställe.

11. Övrigt
•

Certifiering av statistiker

Anna E

Anna

informerade

om

senaste

händelseförloppet

vad

gäller

certifiering, en fråga som diskuterats fram och tillbaka under många

år. Nu har en förening startats, inspirerad av motsvarande föreningar
utomlands, med en hemsida via vilken man ska kunna certifiera sig.
Föreningen har som framtida mål att certifieringen på något sätt skall
ligga inom ramen för Statistikerfrämjandet. Anledning till att detta
kommer upp är främst att vissa statistiker upplever att icke-statistiker
inte vet vad en statistiker är, och detta påverkar exempelvis
rekrytering. Framför allt om det är icke medvetna rekryterare som
skriver annonsen. Holger utryckte en önskan att istället arbeta mot en
skyddad yrkesbeteckning samt stärka utbildningen inom statistik,
vilket flera ledamöter höll med om. Caroline rapporterade om en
rundfrågning hon gjort bland biostatistikerna på MEB (KI), där den
absoluta majoriteten var emot certifiering. Deras allmänna åsikt var
att en tydlig annons (skriven av statistiker) ihop med den sökandes
CV är bättre verktyg vid rekrytering än en certifiering.
Styrelsen beslutade, grundat på mötets diskussioner, att FMS inte
kommer att driva frågan vidare. Om något är detta en fråga som
Statistikfrämjandet bör driva. Dock bör det finnas ordentligt underlag
att medlemmarna vill att detta drivs framåt.
•

FMS kommande år – verksamhet

Styrelsen kommer att diskutera detta vid nästa möte.

och ambitioner
12. Kommande möten

Nästa möte blir någon gång vecka 26, Marcus återkommer.

