Protokoll för FMS styrelsemöte, onsdag 2016-04-27
Tid, plats: 13:00 – 14:30, telefonmöte
Närvarande:
- ledamöter:
- övriga:

Paul Dickman, Annica Dominicus, Sini Kilpeläinen, Åsa Hellqvist
Bodil Svennblad, Anna Lindgren
Mattis Gottlow, Marie Linder

- ej närvarande: Aldana Rosso, Magnus Kjaer
Ärende

Ansvarig

Utfall

1. Kallelse och dagordning

Paul

Godkänt.

2. Föregående protokoll

Annica

Godkänt

3. Qvintensen

Marie

Nästa nummer av Qvintensen förväntas komma i
slutet av maj. Senaste datum att skicka in är 4.maj för
att hinna med. Nya styrelsemedlemmar kan skicka en
presentation av sig själva (ca ¼ sida, högupplöst
bild). Per Lytsy har lovat skriva en liten
sammanfattning av sin studie om tolkningen av
statistiska test när den är genomförd.

4. Statistikfrämjandet

Anna

Statistikerfrämjandets styrelse kommer att träffas i
Stockholm i vår. Ny sekreterare, ska kontrollera
medlemslistan och medlemsavgifterna.
Samordning av FMS-medlemsavgift mot främjandet
diskuterades, Anna kollar upp detta. Det skulle
underlätta för medlemmar att endast få 1 faktura.

5. Kommande aktiviteter


AW

Paul

Paul styr upp en BBQ/AW innan sommaren. Alla är
välkomna, inbjudan kommer att gå ut till alla FMSmedlemmar och KI-stat med uppmuntran att komma
även om man inte är FMS-medlem. Gratis för alla
med dryck till självkostnadspris. Återkommer om
datum inom några dagar.



Höstmöte 2016

Paul

Höstmöte 1 nov i Malmö, info har gått ut till
medlemmarna.



Statistikerträffen

Paul

Ny punkt till dagordningen. Det står i föregående
styrelsemötes protokoll att träffen kommer att hållas
men styrelsen har inte fått mer information. Paul skall
följa upp.



Årsmöte/Vårmöte 2017

6. Stipendium

Paul

Vårmötet kommer att hållas i anslutning till
främjandets möte, förmodligen inte i Sthlm.

Sini

Sista ansökningsdag 14 augusti 2016. Sini skickar
utlysning och ansökan via FMS-mail. PCG –logga
finns nu också med bland våra partners.

7. Medlemsfrågor

Annica

7 personer tillkommit i april. Ofta nya medlemmar via
arbetsgivaren.

8. Utskick/medlemsavgifter etc.

Annica

Mail om medlemsavgift för 2016 har skickats ut till
medlemmarna och företag som vill få in fakturor för
sina anställda. Man har 1 månad på sig att betala och
påminnelsen skickas före sommaren i år.
Paul och Sini uppdaterar
procedurhandboken/lathunden för sekreteraruppgifter
gällande utskick i Dropbox.
Partners har 2 fria utskick per år (årsavgift
partnerskap 5000kr). Även andra förfrågningar av
utskick har tillkommit. Vi gör inte utskick på samma
sätt som främjandet (6000kr/utskick). Ev.
engångsutskick för 2500kr men detta behöver
kontrolleras med Skatteverket (Paul).
Utskick gällande kurser, workshops, utbildningar
samt styrelsens aktiviteter (ej vinstdrivande) är OK.

9. Hemsidan, arkiv

Aldana

Aldana kommer att uppdatera information om
styrelsemedlemmar på hemsidan.

10. EFSPI

Magnus, Mattis

Mattis informerade.
Statistical Leaders meeting 7.6.2016.
EFSPI newsletter distribueras av FMS-sekreteraren
till FMS-medlemmar.

11. Kommande möten


Nästa styrelsemöte

Paul skickar en Doodle-förfrågan. Förslag på punkter
att ta upp kan skickas till Paul.

