Protokoll FMS styrelsemöte

fredag 2014-06-27

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

Ansvarig

Utfall

1.

Kallelse och dagordning

Marcus

Godkänt

2.

Föregående protokoll

Caroline

Protokoll från föregående styrelsemöte (2014-05-27) godkändes och
ligger upplagt på Dropbox.

3.

Qvintensen

Marie L

Deadline för nästa nummer är 15/8, kommer i brevlådan 4/10.

4.

Statistikfrämjandet

Frank

Inget att rapportera.

5.

Avslutade aktiviteter

6.

Kommande aktiviteter
•

Statistikerträffen

Redan avhandlat (årsmötet).

Anna E

Årets statistiker träff är den 24 september på Chalmers. Inbjudan har
gått ut via mejl. Caroline kommer skicka ut ett mejl som extra
påminnelse till FMS medlemmar i augusti. Styrelsen diskuterade
möjligheterna att ha ett styrelsemöte i samband med träffen, men då
det verkar som flertalet ledamöter ej har möjlighet att komma,
kommer detta eventuellt senarelägga till FMS höstmöte istället.
Beslut om detta tas på nästa styrelsemöte.

•

Höstmöte

Program är klart och utskickat, Caroline skickar ut ytterligare en
påminnelse till medlemmarna i augusti.

7.

Medlemsfrågor

Nasser

FMS har fått en ny medlem (Alexandra Turkiewicz, doktorand i
Lund), samt några förfrågningar.

8.

Utskick/medlemsavgifter etc.

Nasser

Mejl har gått ut angående betalning av årsavgift. Nasser skickar ut en
påminnelse inom kort. Nasser har även mejlat ut förfrågan till
befintliga sponsorer (Astra Z, Statistikkonsulterna, Statisticon, UCR)
och kommer även mejla till Biostata APS och SDS (vilka uttryckt
intresse att bli sponsorer).

9.

Hemsidan, arkiv

Karin

Karin har fortfarande problem med utrymme på hemsidan, men ska
undersöka detta närmare.

10. EFSPI

Magnus

(Magnus ej närvarande på mötet.) EFSPI har haft sitt årsmöte, ingen
representant från FMS där (såvitt närvarande styrelsemedlemmar
visste). Styrelsen diskuterade vad FMS medlemmar får för de 10 000
kr som vi betalar varje år, och vilka arbetsgivare som har möjlighet att
ha anställda som representanter. Eventuellt är det endast Astra Z.
Styrelsen ansåg att det var viktigt att representanter får möjlighet via
sin arbetsgivare att vara med på EFSPI’s möten. Styrelsen beslutade
att dessa frågor bör diskuteras vidare när Magnus är närvarande.

11. Övrigt
•

FMS kommande år – verksamhet
och ambitioner

Marcus

Fyra olika aspekter av FMS verksamhet diskuterades.
1.

Information om våra medlemmar: För att kunna rikta
verksamheten bättre mot våra medlemmars ämnesområden och
intressen, diskuterades möjligheterna att i medlemsregistret
kunna lägga till ytterligare information. Styrelsen beslutade att
skicka ut en frivillig enkät där medlemmar kan fylla i vilken ort
de bor/arbetar i samt vilken som är deras arbetsgivare. Caroline
kommer förbereda en enkät och göra ett utskick i augusti.

2.

Samkörning av Främjandets och FMS medlemsregister: det har
tidigare varit diskussioner om att årligen samköra de två
medlemsregistren. Styrelsen såg inte riktigt vad nyttan, i relation
till mödan, av detta skulle vara, och beslutade därmed att inte
initiera detta. Ett gemensamt register kräver avancerad teknisk
plattform, och är därmed inte aktuellt i nuläget.

3.

Medlemsrekrytering: Styrelsen diskuterade igen möjligheten att
närvara på arbetsmarknadsdagar. I övrigt behöver FMS synas
mer ute hos studenter, i slutskedet av deras utbildning, för att
informera

om

medlemskap

och

nyttan

av

detta.

Statistikfrämjandet har en flyer som FMS också är med på,
vilken skulle kunna distribueras i samband med besök hos
studenter. Frank ska mejla ut denna till styrelsen.
4.

Gemensamt dokument med pågående aktiviteter: För att undvika
dubbelarbete samt för att underlätta för nya styrelsemedlemmar
att sätta sig in i verksamheten, beslutades att skapa ett
gemensamt dokument med pågående projekt på Dropbox.
Marcus kommer påbörja ett utkast som distribueras till styrelsen.

12. Kommande möten

Nästa möte sker preliminärt 19 eller 20 augusti.

