
Protokoll för FMS styrelsemöte       fredag 2014-08-19 
 

Tid, plats:  10.00 – 11.30, telefonmöte 

 

Närvarande 

Ledamöter: Marcus Thuresson, Caroline Weibull, Nasser Nuru Mahmud, Karin Jensevik, Frank Miller, Anna 

Berglind, Holger Kraiczi 

Övriga: Magnus Kjaer 

 

 

Ärende Ansvarig Utfall 

1. Kallelse och dagordning Marcus  Godkänt 

2. Föregående protokoll Caroline Protokoll från föregående styrelsemöte (2014-06-27) godkändes och 

ligger upplagt på Dropbox. 

3. Qvintensen Marie L Marie L inte närvarande. Stående önskan om material till Qvintensen. 

Hör gärna med kollegor som varit på kurs/möten om det vill skriva 

något, eller med någon som disputerat nyligen. Nästa nummer 

utkommer 4 oktober. 

4. Statistikfrämjandet Frank Frank hänvisade till Statistikfrämjandets broschyr och affisch. 

Främjandet har inte haft något styrelsemöte sedan FMS förra 

styrelsemöte. 

5. Avslutade aktiviteter  - 

6. Kommande aktiviteter   

 Statistikerträffen   Marcus kommer att prata med Anna E (f.d. ordförande) om vilken roll 

FMS har och har haft gällande detta möte. I år kommer FMS inte att 

vara representerade på mötet. Inget fysiskt styrelsemöte. 

 Höstmöte  Från FMS styrelse kommer Marcus och Caroline att vara på plats. 

Men inget fysiskt styrelsemöte där heller. 

 Årsmöte  Årsmötet kommer att vara 16-17 mars (dag 1 är Statistikfrämjandet, 

dag 2 är sektionerna), ort är dock inte bestämt. Det börjar bli dags att 

sätta ihop en arbetsgrupp som kan planera FMS-dagen. Styrelsen 

beslutade att sätta upp detta som en punkt på nästa möte, då 

förhoppningsvis ort är bestämt. 

7. Medlemsfrågor Nasser Vi har en ny medlem; en doktorand i Uppsala. 

8. Utskick/medlemsavgifter etc. Nasser Nasser kommer ej åt FMS bankkonto för närvarande, har kontaktat 

banken angående detta. När detta är löst, skickar Nasser ut 

påminnelse till de som inte betalat medlemsavgift.  

FMS stipendie är inte utlyst ännu; detta på grund av problemet med 

Nasser’s åtkomst till bankkontot. Två sponsorer har betalat in. När 

Nasser vet vilka dessa är, samt om vi har fler sponsorer än så, 

kommer utlysningen av stipendiet att ske.  

9. Hemsidan, arkiv Karin Karin har fortfarande problem med utrymme på hemsidan, felsökning 

pågår. 

10. EFSPI Magnus Magnus presenterade sig själv (detta var första gången han kunde 

närvara på ett styrelsemöte). Magnus är team leader på AZ, har 

arbetat där i 17 år.  

Vidare kommer Marcus be Marie Göthberg att presentera EFSPI på 

ett kommande styrelsemöte, så att vi får en bättre uppfattning om vad 



EFSPI gör. Eftersom det är av stor vikt att den som representerar 

EFSPI kan vara med på deras möten, diskuterades om vi borde ha två 

representanter och vem mer det skulle vara. Magnus trodde att det 

förmodligen inte var ett problem för AZ att båda representanterna var 

därifrån, men skulle undersöka saken närmare.  

Magnus får EFSPI’s nyhetsbrev, vi diskuterade vem han bör 

vidarebefordra detta till. Styrelsen beslutade att han skickar till FMS-

mejlen, och sen skickar Caroline ut till medlemmarna.  

11. Övrigt   

 FMS medlemsenkät Caroline Syftet med enkäten är att få en bättre uppfattning om medlemmarnas 

geografiska spridning (för planering av möten bland annat) samt typ 

av arbetsplats (akademi/myndighet/industri). Syftet kommer att vara 

tydligt i mejlet med länken till enkäten. Enkäten är klar och alla 

ledamöter godkände denna. Caroline kommer att skicka ut detta 

snarast. 

 Dokument med pågående 

aktiviteter 

Marcus Marcus har påbörjat ett Excelark i Dropbox, och kommer att arbeta 

vidare med detta. 

12. Kommande möten  Mitten av september, Marcus skickar ut Doodle.  

Styrelsen diskuterade även möjligheter till ett fysiskt möte i 

Stockholmsregionen, eftersom vi inte kommer ses allihop på vare sig 

Statistikerträffen eller FMS höstmöte. Inget beslut om detta togs 

dock. 

 


