
Protokoll för FMS styrelsemöte      måndag 2014-10-15 
 

Tid, plats:  10.00 – 11.30, telefonmöte 
 

Närvarande 
Ledamöter: Marcus Thuresson, Caroline Weibull, Anna Berglind 
Övriga:  
 
 

Ärende Ansvarig Utfall 

1. Kallelse och dagordning Marcus  Godkänt 

2. Föregående protokoll Caroline 
Godkänt. Protokoll från föregående styrelsemöte (2014-09-15) ligger på 

Dropbox. 

3. Qvintensen Marie L 

Marie L inte närvarande. Qvintensen efterlyser ny redaktör. Deadline till nästa 

nummer är 24 oktober, numret utkommer 13 december. Några statistiker från 

MEB (KI) har varit på ISCB’s årliga möte och skrivit om detta, Caroline skickar 

detta till Dan Hedlin.  

4. Statistikfrämjandet Frank Frank inte närvarande. Främjandet har inte haft något möte sen sist. 

5. Avslutade aktiviteter   

• Statistikerträffen  Inget att rapportera. 

• Höstmöte  

Deltagarlista, program och presentationer ligger på Dropbox. Tanken är att 

lägga ut presentationerna på hemsidan. Mötet gick plus; vinsten kommer att 

fördelas proportionerligt mellan FMS och DSBS. 

6. Kommande aktiviteter   

• Årsmöte  

Datum för sektionernas möten i samband med Främjandets vårmöte är sedan 

tidigare bestämt till 17 mars. Marcus, Caroline, Sandra Eloranta (KEP/KI och 

SDS) och Mats Kvarnström (AZ, Mölndal) är arbetsgrupp för FMS möte. 

Caroline är sammankallande.  

7. Medlemsfrågor Nasser Inget att rapportera. 

8. Utskick/medlemsavgifter etc. Nasser Inget att rapportera. 

9. Stipendium Caroline 

Två ansökningar har kommit in (Alessandra Grotta och Per Broberg). Styrelsen 

ser ingen anledning att inte dela stipendiet på 15000 SEK mellan de två 

ansökande*. Styrelsen ämnar fråga om stipendiaterna vill presentera något på 

vårmötet. 

10. Hemsidan, arkiv Karin Karin ej närvarande. Ingen ny information. 

11. EFSPI   

• Val av ytterligare en 
ledamot 

 
Styrelsen beslutade att välja Mattis Gottlow (AZ, Mölndal) som andra 

representant*. Mattis blir således kallad till nästkommande styrelsemöten. 

• Information om EFSPI Marie G 
Marie Göthberg var inbjuden att presentera EFSPI för styrelsen. Marie gick 

igenom en presentation som även finns tillgänglig på EFSPI’s hemsida.  

12. Övrigt   

• FMS medlemsenkät Caroline 
Enkäten är stängd. Den behöver rensas upp lite, sen skickar Caroline den till 

Marcus för återkoppling. 

13. Kommande möten  Styrelsen planerar ett live-möte i november, Marcus skickar ut Doodle.  

* Not 2014-11-10: Eftersom endast 3 styrelsemedlemmar var närvarande vid mötet, cirkulerades information till övriga 
styrelsemedlemmar ut och efter detta är dessa beslut godkända av alla ordinarie styrelsemedlemmar (per mejl). 


	Ärende

