Protokoll för FMS styrelsemöte

tisdag 2015-08-18

Tid, plats:

13.00-14:00, telefonmöte

Närvarande
Ledamöter:
Övriga:

Marcus Thuresson, Caroline Weibull, Annica Dominicus, Anna Lindgren, Aldana Rosso
Mattis Gottlow, Marie Linder

Ärende

Ansvarig

Utfall

1. Kallelse och dagordning

Marcus

Godkänt

2. Föregående protokoll

Caroline

Godkänt. Protokoll från föregående styrelsemöte (2015-06-17) ligger på
Dropbox.

3. Qvintensen

Marie L

Dan Hedlin har avgått som redaktör, ev. finns en ersättare. Just nu är ett
dubbelnummer (nr 2+3) ute, nästa nummer kommer förmodligen i december med
deadline runt slutet av oktober.

4. Statistikfrämjandet

Anna L

5. Avslutade aktiviteter

Ingenting nytt.
-

6. Kommande aktiviteter
•

Statistikerträffen

Marcus

Det finns ett uppdaterat program, Caroline skickar ut detta till alla medlemmar.
Förmodligen kan ingen ur styrelsen vara på plats i år.

•

Höstmöte 2015

Marcus

Programkommitteen består i nuläget av Anna L, Aldana, Marita (AZ) och Marie
Reilly (KI). De kommer nu kontakta presumtiva talare och planera dagen.

7. Medlemsfrågor

Annica

Vi har fått in två nya medlemsansökningar (Tommy Nyberg och Flaminia Chiesa,
båda från KI).

8. Utskick/medlemsavgifter etc.

Annica

Annica kommer att skicka ut påminnelse om årets medlemsavgift. Inget nytt
angående huruvida AZ kan komma att betala mer som partner. Magnus ska
kontakta Annica när han fått besked från de olika avdelningarna.

9. Stipendium

Caroline

FMS har fått in 7 ansökningar från 6 personer (Aleksandra Turkiewicz, Sara
Gustavsson, Måns Magnusson *2, Benedicte Delcoigne, Flaminia Chiesa och
Natalja Balliu). Totalsumman att dela ut är 20 000 kronor. Styrelsen bedömer att
ansökningar till kurser samt till konferenser där den sökande planerar att
presentera forskning rankar högst bland ansökningar. Även hur snart
kursen/konferensen föreligger spelar in. Baserat på detta beslutar styrelsen att ge
5 000 kronor vardera till Aleksandra Turkiewicz, Sara Gustavsson, M;åns
Magnusson och Benedicte Delcoigne. Caroline meddelar stipendiaterna och
därefter lägger Aldana ut information på FMS hemsida.

10. Hemsidan, arkiv

Aldana

Aldana uppdaterar hemsidan kontinuerligt, Marcus hade hittat några saker som
behövde korrigeras vad gäller kontaktuppgifter till styrelsen.

11. EFSPI

Magnus

Inget nytt om storleken på FMS avgift. Mattis ska påminna Magnus om att kolla

Mattis

upp detta.

12. Övrigt

-

13. Kommande möten

Planeras till slutet av september, Marcus skickar ut Doodle.

