Protokoll för FMS styrelsemöte

tisdag 2015-03-03

Tid, plats:

13.00-14:00, telefonmöte

Närvarande
Ledamöter:
Övriga:

Marcus Thuresson, Caroline Weibull, Karin Jensevik, Frank Miller
Mattis Gottlow

Ärende

Ansvarig

Utfall

1.

Kallelse och dagordning

Marcus

Godkänt

2.

Föregående protokoll

Caroline

Godkänt. Protokoll från föregående styrelsemöte (2015-01-28) ligger på
Dropbox.

3.

Qvintensen

Marie L

Nästa nummer är lite tunt, Qvintensen önskar som vanligt bidrag till tidningen.
Marcus ska mejla ut till styrelsen datum för deadlines och utgivning för 2015.
FMS stipendiat Per Broberg kommer att skriva en text inom kort.

4.

Statistikfrämjandet

Frank

Som en del av Främjandets verksamhetsberättelse för 2014, ska FMS ha med
cirka en sida. Marcus skriver FMS verksamhetsberättelse och kommer att se till
att den/delar av den även hamnar hos Främjandet.
Planeringen inför Främjandets årsmöte pågår; Hans Rosling är utsedd till årets
statistikfrämjare och kommer att vara med på middagen.

5.

Avslutade aktiviteter

6.

Kommande aktiviteter
•

Vårmöte/Årsmöte

-

Caroline

Marcus har fått mejl från valberedningen som meddelat att man hittat tre nya
styrelseledamöter: Annika Dominicus kommer att vara ny kassör, Anna
Lindgren kommer att vara Statistikfrämjandets representant och Aldana Rosso
kommer att vara web/arkiv-ansvarig.
Marcus skriver som tidigare nämnt verksamhetsberättelsen, och kommer att
cirkulera den till styrelsen. Sen signeras denna på årsmötet.
Gällande vårmötet bestämdes att Caroline ordnar presenter dels till talarna, dels
till de avgående ledamöterna.

•

Höstmöte 2015

Marcus

Styrelsen diskuterade olika idéer till höstmötet, och ett eventuellt samarbete
med Finland. Detta kommer att tas upp igen för vidare diskussion.

7.

Medlemsfrågor

Nasser

Inga nya medlemmar.

8.

Utskick/medlemsavgifter etc.

Nasser

-

9.

Hemsidan, arkiv

Caroline

Program inför vårmötet är upplagt på hemsidan. Karin har pärmarna med

Karin

arkivet hos sig, men kommer lämna detta till Aldana på något sätt på/efter
årsmötet.

10. EFSPI

Magnus

”Country update” ska in till EFSPI, med kalender över kommande händelser

Mattis

och publikationer och annat. Nästa EFSPI-möte är i juni 2015. Styrelsen
diskuterade om vi borde skriva något om EFSPI i Qvintensen, och beslutade att
det vore en god idé.

11. Övrigt

Frank har varit i kontakt med Paul Dickman på Karolinska Institutet, som
kommer att ansöka om att starta upp en masterutbildning i Biostatistik på KI
(tidigast 2017), i samarbete med andra institutioner. Paul behöver motivera för
KI att det finns ett behov av ett sådant program, och undrade om FMS kunde
hjälpa till med detta, vilket styrelsen beslutade att vi kunde.

12. Kommande möten

Nästa ordinarie styrelsemöte bör ske kort efter årsmötet, så att styrelsen hinner
komma igång. Marcus kommer att skicka en Doodle efter årsmötet.

