
Protokoll fört vid styrelsemöte, fredagen den 29 jan-

uari 2021

Tid: 14.00-16.00.
Deltagare: Tom Britton (ej �7(b)), Annika Lang (ej �7(b)), Yuli Liang, Anders
Lundquist, Fredrik Olsson, Jesper Rydén.

1. Närvaro och föredragningslista. Möte via Zoom. Inga förändringar till
föredragningslistan.

2. Utseende av sekreterare och justeringsperson. Jesper R utsågs till
sekreterare, Anders L till justerare.

3. Rapport från ordförande. Tom Britton har blivit tillfrågad av Georg
Lindgren i valberedningen. Diskussion kring styrelsemedlemmarnas tankar
kring sin eventuella framtid i styrelsen.

4. Rapport från kassör. Bokslut och ekonomisk redogörelse bifogades till
kallelsen till detta styrelsemöte. Revisorerna ska nu ta del av detta material.
Medlemsavgifter: 54 betalande medlemmar för 2020, ytterligare två är bok-
förda för 2021. Diskussion kring institutionsmedlemsskap (1000 kr). Man bör
kontrollera om institutioner måste vara med Statistikfrämjandet för att vara
institutionsmedlem i Cramérsällskapet (troligtvis är det inget krav).

5. Rapport från sekreterare. Jesper R redogjorde för uppdateringar av
hemsidorna, bl.a. information om avhandlingar under 2020 och en del äldre
protokoll från tiden för Cramérsällskapets start som förening (tack till Rolf
Larsson). En nyskapad sida innehåller länkar till webinarier vid olika svenska
lärosäten.

6. Rapport från Statistikfrämjandet. Jesper R redogjorde för arbetet i
Statistikfrämjandets styrelse. En översyn av hemsidorna pågår och medlems-
föreningarna ombedes komma med synpunkter på eventuella förändringar i
sina inbördes strukturer.

7. Cramérpriset. Fyra nomineringar inkom, varvid tre beaktades då det gällde
kandidater som disputerat under 2020.

(a) Diskussion för att ge överblick över nomineringarna.

(b) Vidare diskussion och slutligt utnämnande av Sebastian Rosengren, Stock-
holms universitet, som mottagare av priset.
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8. Årsmöte 2021. Cramérsällskapets årsmöte äger rum torsdagen den 25 mars
(dagen efter Statistikfrämjandets årsmöte). Förslag till tid: 13.00-15.45. Hu-
vudinnehåll: årsmötesförhandlingar samt minikonferens med anledning av Cra-
mérpristagaren (halvtimmesföredrag).

Att göra: Jesper R gör utskick i början av vecka 5 med följande punkter:
(i) Påminnelse om webinarium med Yudi Pawitan 4/2; (ii) Tillkännagivande
av Cramérpristagaren; (iii) Kort information om årsmöte, inkl. minikonferens
(meddela att detaljer kommer senare). Jesper R uppdaterar inför årsmötet
kallelsen från förra året. Jesper R färdigställer diplom för Cramérpriset. Tom
B skriver några sammanfattande meningar kring Cramérpristagaren. Tom B
(och övriga) funderar över lämpliga talare till minikonferensen.

9. Nästa möte. Nästa möte äger rum fredagen 5 mars, 14.00-15.30.

Vid protokollet: Justeras:

Jesper Rydén Anders Lundquist
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