
Protokoll för FMS styrelsemöte, torsdag 2012-11-15 
 

Tid, plats: 13.00 – 14.30, telefonmöte 
 

Närvarande: 
- ledamöter: Anna Ekman, Åsa Vernby, Hanna Svensson, Mats Rudholm, Karin Jensevik, 
   Linda Werner Hartman, Pär Karlsson 
- övriga:   John Adler, Marie Linder 
 
Ej närvarande: 
- ledamot: Linda Werner Hartman  
 
 

Ärende Ansvarig Utfall 
1. Kallelse och dagordning Anna  Beslut om att tidigarelägga punkt 6. Kommande 

aktiviteter i föreliggande protokoll så att den följer på 
punkt 2. I övrigt är kallelse och dagordning godkända. 

2. Föregående protokoll Hanna Godkänt 
3. Kommande aktiviteter   

a) Jubileumsmöte  Alla Jättelyckad tillställning. Hanna återkommer med 
räkenskaper och eventuell ekonomisk insats från 
Statistikfrämjandet. 

b) Statisticians in the Finnish 
Pharmaceutical Industry 

Marie G/ 
Karin 

Ett telefonmöte har genomförts. Input har givits till 
finnarna om hur man bäst kan underlätta för svenskar att 
delta i mötet. Mötet ska äga rum i Åbo. Datum ännu ej 
beslutat.  

c) Vårmötet 21 mars 2013 i 
Uppsala 

Anna Mats informerar om att temat för Statistikfrämjandets 
vårmöte är ’Statistiken och vår bild av samhället och 
omvärlden’.  
 
Arbetsgrupp för FMS vårmöte tillsätts och består av 
Anna Ekman (sammankallande), Karin Jensevik och Åsa 
Vernby. 

d) 2013 International year of 
statistics 

 

Anna Arbetsgrupp behöver tillsättas å FMS vägnar, alla i 
styrelsen ska fråga runt sig om lämpliga kandidater, 
anmäl kandidater till styrelsen. 
 
Två huvudinriktningar märks i diskussionerna kring 
utåtriktat arbete, information till . Mats utses till 
sammankallande. 
 
-Utåtriktade aktiviteter – Studenter/ung, ev 
arbetsgivare/tillämpare, presentation av FMS, på 
arbetsplatser 
 
-”Statistikerinr.” aktiviteter: workshops, tema? 
- mer? 
 

4. EFSPI Marie G 
John 

Inget speciellt nytt. Även EFSPI diskuterar International 
year of statistics. Nästa möte i december. 

5. Qvintensen Marie L Decembernumret kommer snart. Kommande deadline är 
21 jan 2013.  
 
En idé till FMS bidrag till Qvintensen som diskuterats på 
Utö är att få ihop ett antal ögonblicksbilder på temat 
”Vad är en statistiker?”. Vi börjar detta med att 
närvarande skickar in sin egen korta textsnutt till Marie 
som sätter ihop ett dokument. Sedan kan vi se om detta 
behöver utvecklas vidare. 
 



Qvintensens senaste möte landade i att det behövs lite 
bättre riktlinjer för folk som bidrar med texter. 
 
Referat från FMS Jubileumsmöte kommer i nummer 1, 
2013.  

6. Statistikfrämjandet Mats Statistikfrämjandet har bett om föreningarnas åsikt i 
auktoriseringsfrågan samt i frågan om främjandets nya 
organisationsplan. Omröstningen resulterade i beslut om 
att avskriva planerna på auktorisering. 
 
Den nya organisationsplanen diskuteras fortsatt i 
Statistikfrämjandet. 
 
Nomineringar mottages av Mats just nu till Årets 
statistikfrämjare. 
 
Valberedningens sammankallande Anna Torrång ska 
bjudas in till en punkt vid nästa styrelsemöte angående 
styrelsens sammansättning nästa verksamhetsår. 

7. Medlemsfrågor 
 

Hanna Linus Schiö väljs in som medlem i FMS.  
Holger Kraiczi väljs in som medlem i FMS. 

8. Utskick/medlemsavgifter 
etc. 

Hanna Medlemsavgifter trillar in sporadiskt, snart dags för årlig 
utrensning i medlemsregistret. 

9. Hemsidan, arkiv Åsa/ Karin Bordlagd på grund av tidsbrist. 
  - 2012: Styrelseprotokoll, Årsmötesprotokoll 

- FMS stadgar 
- En länk till? http://www.epiresearch.org/ 

10. Övrigt 
 

 -Nya kontaktuppgifter 
  Pär: Tel. 0725 75 4699, SCB, Par.Karlsson@scb.se 
-Procedurhandboken: revision? Lathund? 
 

11. Kommande möten  Torsd 13/12, torsd 17/1 2013. Kl. 13.00-14.30 
 


	Ärende

