Protokoll för FMS styrelsemöte, dag 2013-12-16
Tid, plats: 10.00 – 11.30, telefonmöte
Närvarande:
- ledamöter:
- övriga:

Anna Ekman, Linda Werner Hartman, Karin Jensevik, Nasser Nuru Mahmud (fr.o.m. punkt 6)
Marie Linder (Qvintensen) t.o.m. punkt 3

Ej närvarande:
- ledamöter: Frank Miller (skickat info via mail), Holger Kraiczi, Anna Berglind
- övriga:
Marie Göthberg (EFSPI), John Adler (EFSPI)

Ärende

Ansvarig

Utfall

Anna E

Godkänt

2. Föregående protokoll

Linda WH

Protokollet för styrelsemötet 20131114 godkändes. Det
ligger upplagt på Dropbox.

3. Qvintensen

Marie L

Nr 1 2014 har deadline ca 20 januari.
Marie Linder frågar John Adler, och Linda frågar Oskar
Hagberg om att skriva varsitt inlägg till Qvintensen på
samma ämne som sitt föredrag.
I framtiden skulle vi gärna se en artikel av Harald
Anderson, men vi avvaktar så att han hunnit publicera
sina resultat.

4. EFSPI

Marie
G/John A

Bordlägges till nästa möte

5. Statistikfrämjandet

Frank M

Utlysningen för årets statistikfrämjare 2014 kommer
publiceras i Qvintensen.

Nasser NM

Nasser avgav ekonomisk slutrapport för Årsmötet 2013
på utlägg på 1664 kronor för resor, porto och presenter.

Linda H

Höstmötet blev lyckat, med ca 60 deltagare. Ekonomisk
rapport kommer efter att utlägg för resor + presenter har
ersatts. AstraZeneca stod för lokal, lunch och fika.

Anna E

Årsmöte för FMS blir den 20/3 i Stockholm. Anna E,
Anna Torrång och Frank (ansvarig för lokaler etc) är
organisationskommitté, och har haft sitt första möte. De
försöker få med ytterligare någon medlem i gruppen.
Lokal är bokad. Karin gav förslag på ett föredrag om
randomiserade registerstudier. Ett annat förslag som
gruppen diskuterat är att ta upp en diskussion om
biostatistikutbildningen. Karin, som gått den numera
nedlagda biostatistikutbildningen i Stockholm/Uppsala
undersöker om man kunde berätta något om den.

Linda

Anna följer upp Marie Göthbergs eventuella medverkan.
Karin undersöker intresse bland statistikerna på UCR för
att vara med och arrangera mötet, och för annars frågan
vidare.
FMS har sedan förra mötet fått 2 nya medlemmar:
Kamilla Krawiec och Linda Akrami. Nasser arbetar med
att få en uppdaterad maillista att fungera.

1. Kallelse och
dagordning

6. Avslutade aktviteter
a. Vårmötet 21/3
2013

b. Höstmötet 2/12
2013

7. Kommande aktiviteter
a) Årsmötet 2014,
Stockholm

b) Gemensam
vår-aktivitet med
DSBS

8. Medlemsfrågor,
medlemsavgifter,
utskick, FMSmailen

Nasser NM

9. Hemsidan, arkiv

Karin
J/Nasser
NM

10. Utskick
11. Övrigt
a) Biostatistikutbildning

Linda H

12. Kommande möten

Anna E

Frank M/
Anna E

Karin har nu lagt upp en engelsk presentation av FMS på
hemsidan, liksom de godkända styrelseprotokollen.
Presentationerna från Statistikerträffen ligger på
Statistikkonsulternas hemsida. Karin lägger upp en länk
från vår hemsida.
Karin skriver en kort text om Höstmötet till hemsidan och
lägger upp de 3 presentationer som hittills accepterat
webpublicering. De ligger redan på Dropbox.
Inga aktuella frågor
Gruppen har diskuterat möjligheten till distanskurser så
att statistiker från hela Sverige kan delta. Styrelsen har
som förslag till gruppen att ha som mål för arbetet at ta
fram en skrivelse om läget för biostatistiskutbildningen,
helst inkluderande förslag till förbättring, och gärna sikta
på att nå ut med en debattartikel i frågan.
mån 20/1 2014 kl 10.00 – 11.30 (telmöte)

