Protokoll för FMS styrelsemöte

fredag 2015-04-10

Tid, plats:

13.00-14:00, telefonmöte

Närvarande
Ledamöter:
Övriga:

Marcus Thuresson, Caroline Weibull, Annica Dominicus, Anna Lindgren
Marie Linder

Ärende

Ansvarig

Utfall

1. Kallelse och dagordning

Marcus

Godkänt

2. Presentation av den nya styrelsen

Alla närvarande i styrelsen, nya som gamla, presenterade sig. Alla har ännu inte
fått tillgång till Dropbox, Caroline ser till att bjuda in nytillkomna till FMS mapp.

3. Föregående protokoll

Caroline

Godkänt. Protokoll från föregående styrelsemöte (2015-03-03) ligger på
Dropbox.
•

4. Årsmötesprotokoll och andra

Årsmötesprotokoll: Marcus har signerat och lagt på lådan. Caroline och
Sandra (justerare) kommer att signera i nästa vecka.

ärenden från årsmötet
•

Verksamhetsberättelse: Marcus cirkulerar just nu denna för signering.

•

Caroline har revisionsberättelse och närvarolista från årsmötet, hon kommer
att lägga dessa på Dropbox samt hemsidan.

•

En kommentar från vårmötet gällde ett önskemål att ha de vetenskapliga
delarna av FMS möten på engelska. Styrelsen tycker detta är en bra idé, då
det inkluderar även engelskspråkiga potentiella medlemmar, och kommer att
låta detta vara en rekommendation för framtida möten.

•

En annan kommentar från vårmötet gällde FMS samarbete med andra
internationella föreningar och organisationer, och hur detta bör förekomma
mer. Styrelsen kommer att undersöka vilka organisationer som är aktuella i, i
första hand, våra nordiska grannländer.

•

Aila Särkkä (en av talarna på vårmötet) ska få ersättning för sina
resekostnader. Eftersom Annica inte har tillgång till bankkonto etc. hoppas
närvarande styrelse att Nasser kan ordna med detta.

5. Qvintensen

Marie L

Deadline för bidrag till nästa nummer är 20 april. Marcus kommer att
sammanfatta årsmötet, och de nya medlemmarna i styrelsen kommer att
presentera sig. Vidare har Per Broberg (FMS stipendiat) lämnat in en text.
Qvintensens sittande redaktör ska som tidigare nämnt avgå, men ännu har ingen
ersättare hittats. Marie bad styrelsen att fundera om det fanns någon lämplig
person som kan ta över. En viss ersättning utgår.

6. Statistikfrämjandet

Anna L

Statistikfrämjandet har haft ett möte sedan årsmötet, för att presentera sig, annars
inget att rapportera från det. Nästa möte är 11 maj.

7. Avslutade aktiviteter

Vårmöte, redan avhandlat.

8. Kommande aktiviteter
•

Statistikerträffen

Caroline

Förra året fanns inte FMS styrelse på plats, i år vore det önskvärt om någon ur
styrelsen antingen satt med i programkommittén alternativt höll kontakt med
denna. Mats kommer att kontakta Marcus och meddela när de börjar planera
träffen.

•

Höstmöte 2015

Marcus

Alternativ till höstmöte är antingen ett samarbete med en annan förening, vilket i
så fall kräver med arbete men skulle kunna finansiera sig själv, eller att ha ett
småskaligt möte, vilket kostar med för FMS men är lättare att planera.

Preliminärt bestämde styrelsen att höstmötet i år kommer ta plats i Skåne (Lund)
i slutet av året (nov/dec).
9. Medlemsfrågor

Annica

Inga nya medlemmar.

10. Utskick/medlemsavgifter etc.

Annica

Annica har fått tillgång till mejlen, Nasser kommer göra en grundligare
överlämning i nästa vecka. Bland annat behöver Annica bli firmatecknare, men
för detta behövs det signerade årsmötesprotokollet, vilket Caroline skickar till
Annica så snart det är klart.

11. Hemsidan, arkiv

Aldana

Aldana ej närvarande. Caroline kommer göra några mindre uppdateringar till
hemsidan.

12. EFSPI

Magnus

Magnus och Mattis ej närvarande. Marcus kommer att kontakta dem ang. FMS

Mattis

medlemsavgift, vilket idag är FMS största utgift. Denna ska vara baserad på antal
medlemmar, men eftersom FMS tappat i medlemmar, bör den ev. justeras ner.

13. Övrigt

-

14. Kommande möten

Nästa möte blir ett telefonmöte (Marcus skickar ut Doodle). Efter det är
förhoppningen att ha ett fysiskt möte innan sommaren.

