
Protokoll för FMS styrelsemöte, måndag 2013-06-24

Tid, plats: 13.00 – 14.30, telefonmöte

Närvarande:
- ledamöter: Anna Ekman, Linda Werner Hartman, Holger Kraiczi, Frank Miller,

Karin Jensevik 
- övriga: Marie Göthberg (EFSPI), Marie Linder (Qvintensen, t.o.m. punkt 3)

Ej närvarande:
- övriga: Nasser Nuru Mahmud (input via mail till punkt 6,8 och 12a), Anna Berglind (input via mail till punkt
12a),  John Adler (EFSPI), 

Ärende Ansvarig Utfall

1. Kallelse och 
dagordning

Anna E Godkänt

2. Föregående protokoll Linda WH Protokollet för styrelsemötet den 24/5 godkändes efter 
ändring av veckodag. 

3. Qvintensen Marie L Kommande deadlines - Nr 3: 16/8 (ute 4/10), Nr 4: 24/10 
(ute 13/12)
Nya styrelseledamöter påminns om att skicka in en 
presentation av sig själv (med foto) till nästa nummer av 
Qvintensen (deadline 16/8). Marie L mailar de nya 
styrelsemedlemmar som ännu inte skickat in 
presentation.
Marie L skriver ihop ett utkast om ”Vad är en statistiker” 
så att fler kan komma med input. 

4. EFSPI Marie G Marie representerade FMS på EFSPIs Council-möte den
19 juni på Novo Nordisk i Köpenhamn. 
Ett sammandrag av mötet kommer att skickas ut i 
Nyhetsbrevet.
Medlemsländerna ombeds:

- Föreslå ämnen för framtida konferenser 

- Föreslå ämnen för Webinar.

- Informera om intressegrupperna. Eventuellt 
kommer en ny intressegrupp om metaanalys att 
bildas

Ett sätt för medlemsländerna att få större 
uppmärksamhet i sina hemländer är att kontakta 
Universiteten och be om att få en länk från deras 
hemsida till FMS hemsida.

EFSPI vill ha lite info från FMS om deras hemsida, så 
Marie kontaktar Åsa Vernby.

5. Statistikfrämjandet Frank M Frank har kollat upp att det i dagsläget inte finns någon 
upptryckt broschyr för Svenska Statistikfrämjandet 
(SSFr), men däremot en affisch. Affischen kan man 
ladda ner från SSFrs hemsida, för egen utskrift. Alla som
har möjlighet uppmanas att skriva ut och sätta upp 
sådana affischer på institutionerna för statistik och 
matematisk statistik. (Stockholm: Frank, Gbg: Anna, 
Umeå: Frank kollar, Lund: Holger/Linda, Uppsala: Karin)
Vi avvaktar tillsvidare med att arbeta för en nytryckning 
av broschyren. 



6. Avslutade aktiviteter:

a) Vårmötet 21 mars 
2013 

Nasser NM/ 
Anna E

Nasser återkommer med redovisning på nästa möte.

7. Kommande aktiviteter:

a) Statistikerträffen  18 
september 2013

b) 2013 International 
year of statistics

c) Höstmöte

d) Årsmötet 2014

Anna E

Anna E

Anna E/ 
Linda H/ 
Holger K

Anna E

a) Möte i Göteborg på Chalmers den 18/9 på 
eftermiddagen. Anna E kollar upp med 
programkommitten om programmet är klart och kan 
läggas ut på vår hemsida, eller om vi kan lägga upp en 
blänkare med dag, tid och plats.

b) Inget nytt

c) Höstmötet blir den 2/12 kl 10-16.30 på AstraZeneca i 
Mölndal, med tema metoder för analys av ordinala data. 
Planeringsgruppen efterlyste ideer om  vinkling på temat 
så att det även intresserar statistiker inom 
läkemedelsindustrin. Planeringsgruppen hörs på nytt i 
nästa vecka, och planerar ett utskick  i början av 
september med information om höstmötet.

d) Årsmöte för FMS blir den 20/3 i Stockholm. Vi 
avvakter med vidare planering till hösten.

8. Medlemsfrågor, 
medlemsavgifter, 
utskick, FMSmailen

Nasser NM/ 
Anna E

Inga medlemsansökningar har kommit sedan sist. 
Nasser har ännu ej fått fått tillgång till bankkonton etc., 
men skickar avier på medlemsavgifter så snart han. 
Frågan om vilka lagliga möjligheter vi har att hålla 
styrelsen uppdaterad om medlemsregistret bordläggs till 
nästa möte.

9. Hemsidan, arkiv Karin J Karin har uppdaterat hemsidan, och har lagt upp 
årsmötets protokoll på hemsidan, samt har lagt in de 
senaste årens styrelseprotokoll. 
Karin mailar Nasser och ber honom maila inbjudningar till
vår dropbox till alla i styrelsen.
Karin lägger upp en mappstruktur för våra dokument i 
dropboxen, samt kommer med förslag på en extern 
hårddisk som FMS kan köpa in och spegla dropboxen 
på. 

10. Utskick Linda H Inga aktuella frågor

11. Procedurhandboken Linda H Nu är procedurhandboken (version 3) finaliserad och 
utskickad till alla styrelsemedlemmar. 

12. Övrigt

a) Certifiering

b) Biostatistik-
utbildning

Anna E

Frank M

a) Anna fick styrelsens godkännande att, som 
privatperson, engagera sig i den blivande 
föreningen för certifierade statistiker, och även 
ha med sitt namn på deras hemsida. Vi kan i 
framtiden komma att ompröva denna inställning 
från FMS.

b) Frank Miller har påbörjat en sammanställning av 
vilken undervisning som av biostatistiker som 
bedrivs i Sverige, eftersom det för närvarande 
inte finns någon stark biostatistikutbilning (för 
statistiker). Vi utsåg en arbetsgrupp bestående 
av Frank (sammankallande), Anna E och Holger 



som funderar vidare på om och hur FMS kan 
bidra till planeringen att det finns utbildning av 
biostatistiker i Sverige, samt om FMS kan bistå 
som en länk mellan utbildningen av biostatistiker,
och arbetsmarknaden för dessa.

13. Kommande möten Anna E Fre 23/8 9.00-10.30. 
Live möte 18/9 i Göteborg i samband med 
Statistikerträffen
Mån 14/10 10.00-11.30 (telmöte), 
Tors 14/11 10.00-11.30 (telmöte), 
Mån 16/12 10.00-11.30 (telmöte).


	Ärende

