Protokoll för FMS styrelsemöte

fredag 2015-09-25

Tid, plats:

10.00-11:00, telefonmöte

Närvarande
Ledamöter:
Övriga:

Caroline Weibull, Annica Dominicus, Anna Lindgren, Aldana Rosso, Nasser Nuru Mahmud

Ärende

Ansvarig

Utfall

1. Kallelse och dagordning

Marcus

(Marcus ej närvarande, Caroline leder detta möte.) Godkänt.

2. Föregående protokoll

Caroline

Godkänt. Protokoll från föregående styrelsemöte (2015-08-18) ligger på
Dropbox.

3. Qvintensen

Marie L

Marie ej närvarande på mötet. Anna Lindgren rapporterade om senaste
utvecklingen utifrån Statistikfrämjandets senaste möte. Alf Fyhrlund var kandidat
för att ersätta Dan Hedlin som huvudredaktör, dock var han inte beredd att ta
över för en pappersversion av tidningen utan endast en onlineversion (och då mer
som ett flöde i kombination med blogg). Om Qvintensen endast skall utges på
nätet vill Statistikfrämjandet ha stöd från medlemmarna till detta. Tills vidare är
därför ingenting bestämt vad gäller Qvintensens och ingen ny huvudredaktör är
bestämd.

4. Statistikfrämjandet

Anna L

5. Avslutade aktiviteter
•

Ingenting nytt förutom information om Qvintensen ovan.
Ingen ur närvarande medlemmar från styrelsen var på plats eller vet hur mötet
gick.

Statistikerträffen

6. Kommande aktiviteter
•

Höstmöte 2015

Aldana

Tema är satt och talare bestämda. Program inkl. länk till anmälan ligger på FMS
hemsida. Än så länge är 15-20 personer anmälda. Deadline för anmälan är 10
oktober – Caroline skickar ut en påminnelse i början av oktober. Två av talarna
kommer att få sin resa ersatt. I övrigt täcks kostnader för mötet av Lunds
Universitet samt TFS (sponsor). FMS betalar endast fikabröd (Aldana ordnar
med detta).

7. Medlemsfrågor

Annica

En ny förfrågan om medlemskap – Andreas Rosenblad. Annica mejlat tillbaka till
honom.

8. Utskick/medlemsavgifter etc.

Annica

Annica har gått igenom vilka som har betalat för i år. Två stycken har betalat men
finns inte med i medlemslistan – Annica ska försöka lista ut vilka de är. En del
nya medlemmar har betalat men inte lagts till på medlemslistan, Annica har för
närvarande inte tillgång till Drive:n så Caroline lägger till dessa på listan.
164 personer har betalat hittills. Annica kommer att skicka ut en påminnelse i
nästa vecka till alla medlemmar. Dessutom i slutet av året kommer hon mejla till
dels några som betalat två gånger (att deras andra betalning överförs till 2016)
och dels några som inte betalat på flera år (att de kommer att tas bort).
Huruvida AZ kan tänka sig att betala mer som partner är fortfarande inte klart,
Annica inväntar besked/kontaktuppgifter från Mattis/Magnus.

9. Hemsidan, arkiv

Aldana

Aldana uppdaterar hemsidan kontinuerligt, inget nytt.

10. EFSPI

Magnus

Magnus och Mattis ej med, därav inget nytt om storleken på FMS avgift.

Mattis
11. Övrigt

•

Stipendium: Annica har betalat ut till 3 av 4 stipendiater. Dessutom har
stipendium till förra årets stipendiat (Alessandra Grotta) nu betalats ut.

Styrelsen diskuterade hur tidigt vi kan utlysa stipendiet i fortsättningen, och
det beror främst på när partners för året är spikat. Styrelsen beslutade att
försöka få ut förfrågan till partners väldigt kort efter årsmötet och sen göra
utlysningen av stipendiet innan sommaren, helst redan i maj.
•

Tillfällig sekreterare. Caroline planerar att kunna vara med igen på nästa
styrelsemöte, efter det behövs ersättare på de kommande cirka två mötena.
Aldana erbjöd sig att skriva protokoll på ett av dessa möten. Ingen frivillig
till det andra. Annica håller koll på mejlen och gör ev. utskick om det
behövs (troligen inte).

12. Kommande möten

TC planeras till slutet av oktober då få av styrelsens medlemmar förmodas
komma till höstmötet. Caroline ber Marcus skicka ut Doodle.

