Protokoll för FMS styrelsemöte

onsdag 2015-01-28

Tid, plats:

12.00-13:00, telefonmöte

Närvarande
Ledamöter:
Övriga:

Marcus Thuresson, Caroline Weibull, Nasser Nuru Mahmud, Anna Berglind, Karin Jensevik
Mattis Gottlow, Marie Linder

Ärende

Ansvarig

Utfall

1.

Kallelse och dagordning

Marcus

Godkänt

2.

Föregående protokoll

Caroline

Godkänt. Protokoll från föregående styrelsemöte (2014-11-28) ligger på
Dropbox.

3.

Qvintensen

Marie L

Näste nummer utkommer i mars. Som tidigare nämn söker Qvintensen ny
redaktör.

4.

Statistikfrämjandet

5.

Avslutade aktiviteter

6.

Kommande aktiviteter


Vårmöte/Årsmöte

Frank

Frank ej närvarande, inget att rapportera.
-

Caroline

Temat för årets vårmöte är ”framtidens biostatistik” – vad är ”up and coming”
och vilka kompetenser kommer efterfrågas framöver? Dagen kommer att bestå
av presentationer och sedan en paneldiskussion, samt avslutas med årsmöte.
Vårmöte: Programkommittéen ser till att ett mejl skickas ut inom kort med
information om datum, lokal och hur man anmäler sig. Styrelsen beslutade att
FMS bjuder på lunch även i år. Årsmöte: Marcus skriver verksamhetsberättelse
för 2014 och Nasser skriver den ekonomiska redovisningen. Deklarationen av
föreningen var godkänd.



Höstmöte 2015

Marcus

FMS har tidigare haft gemensamt möte med Finlands motsvarighet till FMS,
senast var för 2 år sedan i Finland. Styrelsen diskuterade var och när ett
liknande möte skulle kunna äga rum. Marcus kommer att kontakta Finland och
se om de är intresserade, och sedan ta upp denna punkt igen.

7.

Medlemsfrågor

Nasser

En ny medlem: Sara Gustavsson. Fortfarande är det vissa mejladresser som inte
fungerar, Caroline cirkulerar dessa till styrelsen för input.
FMS har även en ny företagspartner – Scandinavian Development Services
(SDS). Eftersom avgiften för partnerskap sätts på årsmötet, skickar vi faktura
till SDS efter detta.

8.

Utskick/medlemsavgifter etc.

Nasser

Medlemsavgift sätts på årsmötet, efter detta skickas mejl ut till medlemmarna.

9.

Stipendium

Caroline

Per Broberg har skickat in sin reseberättelse till styrelsen, Caroline har
cirkulerat denna och lagt på Dropbox. Per kommer även kontakta Marie med ett
inlägg till Qvintensen.

10. Hemsidan, arkiv

Caroline

Caroline har uppdaterat det mest akuta och fortsätter att ansvara för hemsidan

Karin

tills efter årsmötet då styrelsen har nya ledamoter (utifrån vilka någon blir webansvarig).

11. EFSPI

Magnus

Information om FMS på EFSPI’s hemsida är fortfarande inte uppdaterad, Mattis

Mattis

och Magnus ordnar med detta.

12. Övrigt
13. Kommande möten

Styrelsen kommer att ha ett till möte innan årsmötet, i slutet av februari. Marcus
skickar ut en Doodle.

