
Protokoll för FMS styrelsemöte, dag 2014-01-20 

Tid, plats: 10.00 – 11.30, telefonmöte 

 

Närvarande: 

- ledamöter: Anna Ekman, Nasser Nuru Mahmud (från punkt 3), Linda Werner Hartman, Holger Kraiczi,  

   Frank Miller, Marie Göthberg (EFSPI), Marie Linder (Qvintensen) 

    

- övriga:   John Adler (EFSPI), Anna Berglind, Karin Jensevik 

    

Ej närvarande: 

- övriga:   

 

 

Ärende Ansvarig Utfall 

1. Kallelse och 
dagordning 

Anna E 
 

Godkänt 
 

2. Föregående protokoll Linda WH 
 

Protokollet för styrelsemötet 20131216 godkändes. Det 
ligger upplagt på Dropbox. 

3. Qvintensen Marie L Fler snabba bidrag välkomnas inför kommande nummer, 
vars egentliga deadline just passerats. Anna E kommer 
bidra med ordförandespalt. Oskar Hagberg inkommer 
med en artikel om modellvalidering. Marie Linder skriver 
ev ett svar till Anna Levinson. Marie kollar också om 
någon från Svensk Epidemiologisk förening kan 
kommentera på Anna Es förra spalt.   

Deadline till nästa nummer 22 april 2014. 

4. EFSPI  Marie 
G/John A 

Inget nytt att rapportera 

5. Statistikfrämjandet Frank M Inget nytt att rapportera 

6. Avslutade aktviteter 
a. Höstmötet 2/12 

2013 

 

Linda  

 
Mötet hade 5 talare och ca 60 deltagare. Ekonomisk 
slutredovisning är ännu inte klar, men Nasser har hittills 
ersatt Harald Anderson och Xavier de Luna för 
biljettersättning, och Anna B för presenterna. Nasser 
påminner Vibeke Horstmann om att skicka in sina 
kvitton. 

7. Kommande aktiviteter   

a) Årsmötet 2014, 
Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Gemensam aktivitet 
med DSBS 

Anna E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda H 
 

a) Årsmötet hålls 20/3 i Stockholm. 
Planeringsgrupp är Anna E, Anna Torrång, 
Frank M och Sandra Eloranta. Programmet är i 
princip klart, och skickas ut inom de närmsta 
dagarna.  
Vi beslutade att hålla mötet kostnadsfritt och att 
FMS kan stå för kostnad för lunch och fika. Det 
finns ett förslag på att anordna mingel före 
middagen. Styrelsen beviljar kostnaden för det 
och överlåter till planeringsgruppen att avgöra 
om de vill planera för ett mingel, gärna ihop med 
övriga medlemsföreningar isåfall.  
Ordförande och sekreterare skall tillsammans 
skriva verksamhetsberättelse och kassör göra 
bokslut, Verksamhetsberättelse och bokslut 
skickas till revisorerna i god tid före mötet. Inför 
själva årsmötesdelen måste kallelse med 
ärendelista utgå senast två veckor innan mötet. 
 
Till planeringsgruppen har FMS utsett Per 



  

 

Larsson (NovoNordisk) och Ollie Östlund (UCR). 
De har haft möte med DSBS representant, och 
planerar nu, på FMS önskan, för ett gemensamt 
möte under hösten 2014.  
Gruppen har föreslagit den 9/9, 11/9 eller 2/10 
som mötesdatum. Styrelsen föredrar ett 
oktobermöte, för att inte krocka med 
Statistikerträffen, men ger planeringsgruppen 
frihet att vara lyhörd för talarnas behov.  
Nasser undersöker till nästa styrelsemöte vilken 
budget och utfall tidigare möten med DSBS haft, 
och ger förslag på hur stora kostnader FMS kan 
vara berett att täcka.  
Om planeringsgruppen vill bjuda in mer långväga 
talare så kan det kanske möjliggöras genom att 
söka pengar från Statistikfrämjandet för mötet. 
För att kunna skriva en sådan ansökan önskar 
FMS därför återkoppling från programgruppen så 
snart det är möjligt, med mötesupplägg och idéer 
om programmet.  
FMS bör också vara aktivt i planeringen av 
höstens Statistikerträffen för att minska risken för 
kollision.  
Vi beslutade att till nästa styrelsemöte bjuda in 
Per och Ollie som adjungerade.  Linda sköter till 
dess kontakten med Per och Ollie.  

8. Medlemsfrågor, 
medlemsavgifter, 
utskick, FMSmailen 

Nasser NM Ny medlem sedan förra mötet är Amir Sariaslan 

9. Hemsidan, arkiv Karin 
J/Nasser 
NM 

Planeringsgruppen för årsmötet skickar program för 
årsmötet till Karin, så att hon kan lägga upp det. 

10. Utskick Linda H Ett utskick om årsmötet är på gång. 

11. Övrigt 
- Biostatistikutbildning

en 
- Samarbete med PSI 
-  
 

 
Holger, 
Frank 

 

Gruppen planerar nästa möte till efter årsmötet, där ett 
föredrag kommer handla om biostatistikutbildningen.  
Anna B och Anna E har haft kontakt med PSI (vår 
engelska systerförening), om satt  om av 
föredragshållare m.m.  

12. Kommande möten Anna E Styrelsemöte mån 24/2 2014 kl 13.00 – 14.30 (telmöte),  
Årsmöte torsdag 20/3 i Stockholm 

 


