
Protokoll för FMS styrelsemöte, fredag 2012-08-17 
 
Tid, plats: 10.00 – 11.30, telefonmöte 
 
Närvarande: 
- ledamöter: Anna Ekman, Åsa Vernby, Hanna Svensson, Karin Jensevik, Pär Karlsson, Linda Werner  
   Hartman 
- övriga:   Marie Linder 
 
Ej närvarande: 
- ledamöter: Mats Rudholm,   
- övriga:   John Adler, Marie Göthberg 
 
 
Ärende Ansvarig Utfall 

1. Kallelse och dagordning Anna  Godkänt 
2. Föregående protokoll Anna Godkänt 
3. EFSPI Marie/John Ingen representant för EFSPI närvarande vi mötet. 

Punkten struken. 
4. Qvintensen Marie Deadline för senaste numret (nr 3) var 16 augusti. 

Nästa nummers deadline (nr 4) är 25 oktober.  
Jubileumsmötet bör flaggas i kalendariet redan i nr 3, 
samt på hemsidan.  

5. Statistikfrämjandet Anna Inget nytt att rapportera 
6. Kommande aktiviteter   

a) Jubileumsmöte  Pär Information från kommittén (Pär, Anna, Gary Jansson, 
Linda Abrahamsson, Hatef Darabi). Utö värdshus är 
bokat, tider anpassade efter båttider så att resan bör 
börja kl.10.19 från Stockholms Centralstation den 
24/10, och man är åter på centralstationen cirka 16.30 
den 25/10.  
Styrelsen beslutar om subvention för FMS-
medlemmar och målgrupp. Det subventionerade 
priset blir 1500 kronor och för icke-medlemmar 
beslutas självkostnadspris 2500 kronor. 
Linda har ej hittat något stipendium som skulle vara 
tillämpligt men ska undersöka detta lite till. Anna 
undersöker vad som krävs för att få bidrag av 
Statistikfrämjandet för anordnande av jubileumsmötet. 
Så snart som möjligt bör datum skickas ut, även om 
programmet ej är klart, så att medlemmar kan 
undersöka möjligheterna att åka.  

b) Statistikerträffen Anna Information bifogat. Styrelsen ses innan själva 
Statistikerträffen börjar. 

c) 2013 International year of 
statistics 

Anna FMS är anmälda. Anna påpekar att vi under hösten 
bör fundera över vilka, om några, aktiviteter inom 
ramen för detta. Det finns idéer, diskussionen bör 
fortsätta i styrelsen vid nästa möte, men styrelsen 
lutar åt att inrikta sig på utåtriktade aktiviteter.  

d) Statisticians in the Finnish 
Pharmaceutical Industry 

Anna Gemensam aktivitet i början 2013 (Bilaga nedan). 
Anna återkontaktar och frågar vad FMS kan göra 
samt undersöker ramarna mer specifikt. 

7. Medlemsfrågor Anna/Hanna Anders Malmberg väljs in som medlem i FMS 
8. Utskick/medlemsavgifter 

etc. 
Hanna Information om de senaste två utskicken. Utskick med 

blänkare om datum och pris för jubileumsmötet 
skickas ut av Statistikfrämjandet. 



9. Hemsidan, arkiv  Info, uppdatering 
- Styrelseprotokoll 2012, 

Årsmötesprotokoll 2012 
Åsa En diskussion har förts med Mezzo Media i våras om 

gammalt innehåll på hemsidan. Åsa återuppväcker 
denna diskussion och undersöker hur den landade 
samt vad vi kan göra för att få behålla arkivet. 

- FMS stadgar Åsa Se ovan. 
10. Övrigt Alla Inget 
11. Kommande möten Anna Ons 12/9 live-möte kl. 11.00 i Göteborg i samband 

med Statistikerträffen, avslutas med lunch. Plats 
meddelas senare. 
Tider kommer i ett separata utskick från Anna. 
Torsdagar udda veckor föreslås, kl 13.00-14.30. 

Bilagor 

6 b) 

 

6 d) 
Dear Anna, 
I found from FMS’s website that you are the current chairman of FMS and wanted to contact you to find out whether FMS 
would be interested in co-arranging an event with SSL focusing on some current biostatistical topic. It is my understanding 
that there has been a promising start for a tradition of bi-annual meetings between FMS and SSL. In May 2011 we had the 
seminar/conference focusing on Model-based drug development in Stockholm. The board of SSL make an initial proposal 
for an event in Finland sometime in early 2013.  
Our initial idea would be to create a hands-on workshop around Bayesian statistics. Many of my colleagues in Finland 
seem to have the same problem as I have: lack of any practical experience in fitting Bayesian models despite having heard 
many talks (or even courses) and having read papers about it. For example, the event could have two parts: (1) a seminar 
with presentation on current use of Bayesian methods in pharma industry, and (2) a hands-on workshop with practicals. 



Please get back to me with some initial thoughts on whether a joint event fits into FMS’s plans, and what would be suitable 
timing for it. Would the proposed topic be interesting for the members of FMS. 
I look forward to hearing from you. 
Kind regards, 
on behalf of SSL (Statistician in the Finnish Pharmaceutical Industry) board 
Tommi Nurminen 
____________________________ 
Tommi Nurminen 
Statistician, M.Sc. 
Tmi Tommi Nurminen * 
Pyölinpellonkatu 4 
FI-20300 Turku 
FINLAND 
Tel.: +358 405 781 958 
Email: tommi@tomminurminen.com 
 

https://webmail.gu.se/owa/redir.aspx?C=2y_wOqk2iEWhU7sofHOdvE_av1KATc8IrtrkbuSWNyiEk4VoexQ1BIyJzjtZHyrjB3mzKX1u82M.&URL=mailto%3atommi.nurminen%40tse.fi
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