
Protokoll för FMS styrelsemöte      måndag 2014-11-28 
 

Tid, plats:  12.00-15:00, Statisticons kontor i Stockholm 
 

Närvarande 
Ledamöter: Marcus Thuresson, Caroline Weibull, Nasser Nuru Mahmud, Frank Miller, Anna Berglind 
Övriga: Mattis Gottlow, Marie Linder 
 
 

Ärende Ansvarig Utfall 

1. Kallelse och dagordning Marcus  Godkänt 

2. Föregående protokoll Caroline 
Godkänt. Protokoll från föregående styrelsemöte (2014-10-15) ligger på 

Dropbox. 

3. Qvintensen Marie L 

Qvintensen efterlyser ny redaktör, då Dan Hedlin ska avgå. Bidrag till tidningen 

är alltid välkommet också, exempelvis uppmuntras året stipendiater att skriva 

något relaterat till den kurs/konferens de fick pengar till. 

4. Statistikfrämjandet Frank 

På Statistikfrämjandets senaste styrelsemöte diskuterades vinterkonferensen i 

Borgafjäll (8-12 mars, registerbaserad forskning är årets tema) samt årsmötet 

(16-17 mars på KI förmodligen).  

5. Avslutade aktiviteter   

• Höstmöte  Mötet gick plus, FMS har fått in 7524 SEK. 

6. Kommande aktiviteter   

• Årsmöte  
Arbetsgruppen (bestående av Marcus, Caroline, Sandra Eloranta och Mats 

Kvarnström) har sitt första möte fredag 12 december.   

7. Medlemsfrågor Nasser 
Två nya medlemmar har tillkommit. Fortfarande är det vissa mejladresser som 

inte fungerar, Caroline cirkulerar dessa till styrelsen för input. 

8. Utskick/medlemsavgifter etc. Nasser 

Fortfarande är det några medlemmar som inte betalat årsavgiften, Nasser 

kommer att skicka ut ytterligare en påminnelse till dessa så att vi kan få in alla 

avgifter innan årsskiftet. 

9. Stipendium Caroline 
Caroline mejlar ut och meddelar årets stipendiater (Alessandra Grotta och Per 

Broberg). Dessa får 7500 SEK vardera.  

10. Hemsidan, arkiv Karin 

Karin är sjukskriven, Marcus kommer kontakta Karin för inloggningsuppgifter, 

samt ta reda på vem som är webmaster för Statistikfrämjandets hemsida 

(eftersom FMS sida ligger under deras). Caroline erbjöd sig att uppdatera 

hemsidan. Vad som behöver läggas upp är: nya protokoll, presentationer från 

höstmötet, information om årets stipendiater, partners (ta bort 

Statistikkonsulterna och ändra logga på Statisticon), info om vårmötet, foton på 

styrelsen. Dessutom har Karin haft problem med att gamla dokument 

försvinner, detta bör undersökas närmare och lösas.  

11. EFSPI 
Magnus 

Mattis 

Mattis Gottlow är ny representant för EFSPI. Information om FMS på EFSPI’s 

hemsida behöver uppdateras, Mattis kommer att ta sig an detta. 

12. Övrigt   

• FMS medlemsenkät Caroline Caroline har rensat enkäten och kommer mejla denna till Marcus.  

• FMS information om kurs Caroline 

SDS anordnar i maj en kurs i samarbete med KI. SDS undrar om de FMS kan 

cirkulera information om kursen. Detta går bra om SDS blir partners (då har de 

rätt till två utskick per år). Caroline meddelar SDS om detta och ser till att de 

kontaktar Nasser om de är intresserade. 



• Valberedning Marcus 

Valberedningen består av Anna Ekman, Linda Hartman, Hanna Svensson. 

Karin, Frank och Holger kommer lämna styrelsen, och Nasser kommer kliva av 

rollen som kassör och endast fortsätta vara ledamot. Marcus, Anna och Caroline 

är med på omval (samma roller). Detta innebär att styrelse behöver tre nya 

ledamoter, nämligen en web-ansvarig, en kassör samt en representant för 

Statistikfrämjandet. 

13. Kommande möten  Nästa styrelsemöte blir i januari, Marcus skickar ut en Doodle. 

 


	Ärende

