Protokoll för FMS styrelsemöte, måndag 2013-10-14
Tid, plats: 10.00 – 11.30, telefonmöte
Närvarande:
- ledamöter:
- övriga:

Anna Ekman, Nasser Nuru Mahmud, Linda Werner Hartman, Holger Kraiczi, Frank Miller,
Anna Berglind, Karin Jensevik
Marie Göthberg (EFSPI) (från punkt 4)

Ej närvarande:
- övriga:
Marie Linder (Qvintensen), John Adler (EFSPI),

Ärende

Ansvarig

Utfall

Anna E

Godkänt

2. Föregående protokoll

Linda WH

Protokollet för styrelsemötet 20130918 godkändes. Det
ligger upplagt på Dropbox och på hemsidan.

3. Qvintensen

Marie
L/Anna E

I nästa nummer av Qvintensen publiceras Anna
Levinssons artikel om att vara ensam statistiker. Vi
föreslog att fråga Daniel Lapidus som talade på
Statistikerträffen om att skriva om visualiseringsverktyg.
Anna E frågar Marie L om hon vill skicka förfrågan till
Daniel.

4. EFSPI

Marie
G/John A

Inget nytt att rapportera från EFSPI.
Vi diskuterade EFSPIs syn på utbildningskrav för
statistiker. Marie berättade att det enligt ICH-guidelines
finns krav från myndigheterna på en formell utbildning till
statistiker för att få kalla sig statistiker. Nivån på examen
är inte specificerad. Vidare har läkemedelsbolagen krav
på sig att dokumentera alla anställdas utbildning och
vidareutbildning.

5. Statistikfrämjandet

Frank M

Frank informerade att det finns ett bidragskonto från
Statistikfrämjandet på 100000 kronor per år som är
sökbara för medlemsföreningar och enskilda medlemmar
för arrangemang som är i linje med Statistikfrämjandets
syfte.

6. Avslutade aktiviteter
a. Vårmötet 21/3

Nasser NM

Inga nya ansökningar om ersättning har kommit för
Årsmötet. Nasser kontaktar kassören i Svenska
statistikfrämjandet och frågar om vi skall betala något för
mat och fika.

Anna E/
Linda H/
Holger K

a) Utskick har gjorts via FMS och Svenska
statistikfrämjandets epostlistor. I dagsläget är 28
personer (exklusive talarna) anmälda. Föreningen för
certifiering av statistiker har frågat om de kan komma
och berätta om den nya föreningen. Vi accepterar detta,
under villkor att det går att rymma tidsmässigt i
programmet. Linda meddelar Magnus Petterson om
detta efter nästa planeringsmöte.

Anna E/
Frank M

b) Årsmöte för FMS blir den 20/3 i Stockholm. Frank är
kontaktperson för Statistikfrämjandet och FMS vs
Statistiska institutionen. Till nästa styrelsemöte måste vi
spika arbetsgruppen, och alla uppmanas att komma med

1. Kallelse och
dagordning

2013

7. Kommande aktiviteter
a) Höstmöte

b) Årsmötet 2014

8. Medlemsfrågor,

Nasser NM

medlemsavgifter,
utskick, FMSmailen

9. Hemsidan, arkiv
10. Utskick
11. Övrigt

Karin J/
Nasser NM
Linda H

förslag på medlemmar utöver Anna E och Frank.
Vi har 2 nya medlemmar sedan sist: Mats Kvarnström på
AstraZeneca i Mölndal och Ilias Galanis på
Smittskyddsinstitutet i Solna.
Inom några veckor skickar Nasser ut (riktad) påminnelse
till de som ännu inte betalt medlemsavgift för 2013.
Två av våra partners (UCR och Statistikkonsulterna) har
hittills betalat in årets avgift.
Holger tog upp frågan om att i registret kunna notera
medlemmarnas specialområden (epidemiologi/
utbildning/longtudinella data etc) för att medlemmarna
skall kunna tillfrågas om att bidra vid mötesarrangemang
och andra initiativ. För tillfället bedömde vi att vi istället
kan nå intresserade genom epostutskick till alla
medlemmar i specifika profilfrågor (ex om vi vill
arrangera ett möte eller starta en arbetsgrupp) och be
intresserade att höra av sig. Frågan om ett utvidgat
register kan tas upp vid en senare tidpunkt.
Karin har på hemsidan lagt upp en länk till vår Finska
systerförening, SSL, samt information om höstmöte.
Inga aktuella frågor.

a) FMS Stipendium

Nasser
NM/Linda H

a) Vi beslutade att inte bevilja Måns Magnussons
ansökan, eftersom stipendiet enligt utlysningen skall gå
till den egna professionella utvecklingen. Anna E
meddelar Måns detta, och tipsar honom om att istället
söka bidrag från Svenska statistikfrämjandet. Vi beslöt att
tilldela 10000 kronor var till Anna Lindam och Emina
Hadzibajramovic. Nasser meddelar dem, och ber dem
rapportera om sina konferenser vid Årsmötet 2014 eller i
Qvintensen.

b) Biostatistikutbildning

Holger/
Frank/
Anna E

b) Biostatistikgruppen har haft möte och
gruppmedlemmarna har pratat med representanter från
Lund, Göteborg och Stockholm om deras
biostatistikutbildning.
Institutionerna bedömer generellt att det är för få
studenter som anmäler intresse för att kunna rättfärdiga
(fler) utbildningar och kurser i biostatistik. Gruppen
funderar på att samverka med Cramérsällskapet kring
biostatistikutbildningen. Arbetsgruppen utarbetar till nästa
möte ett förslag på hur FMS kan arbeta vidare för
biostatistikutbildningen.
Tors 14/11 10.00-11.30 (telmöte),
Mån 16/12 10.00-11.30 (telmöte).

en

12. Kommande möten

Anna E

