Protokoll för FMS styrelsemöte, 2012-06-14
Tid, plats: 10.00 – 11.30, Telefonmöte
Närvarande:
- ledamöter:
- övriga:

Anna Ekman, Hanna Svensson, Pär Karlsson
Linda Werner Hartman, Mats Rudholm (Fr.o.m ärende 8 + 5 + halva 6)
Marie Linder (t.o.m. ärende 4)

Frånvarande
-ledamöter:
Åsa Vernby,Karin Jensevik
-övriga:
Marie Göthberg, John Adler
Tel.nr: 08 506 196 64
Conference code: 77099219

Ärende

Ansvarig

Förväntat utfall

1. Kallelse och dagordning

Anna

Godkänt
Linda utsågs till sekreterare i Åsas ställe

2. Föregående protokoll

Pär

Godkändes med två ändringar (datum till
Qvintensen och att Hanna i detta protokoll
ska stå som ansvarig för föregående
protokoll).

3. EFSPI

Att ge förslag till arbetspunkter skjuts till
nästa möte.

4. Qvintensen

Marie

Anna Torrång skriver referat om
Benefit/risk-mötet i nästa nummer.
Diskussion om smygreklam. FMS
uppmuntrar redaktörerna att fortsätta vara
uppmärksamma, och att de ska ta ställning
från fall till fall.

5. Statistikfrämjandet

Mats

Statistikfrämjandet arbetar fortsatt med
utredning om att eventuellt införa
auktorisering av statistiker. I främjandet
pågår en diskussion om riktning för
verksamheten.

6. Kommande aktiviteter
-Jubileumsmöte

Pär/Anna

Pär redogjorde för möjligheter (både
restidsmässigt och prismässigt ) att vara på
Utö. Fram till en månad innan kan man ha
en preliminärbokning som är gratis att
avboka.
Vi beslutade att FMS är beredd att täcka
förlust för detta möte, upp till ca 50000.
Anna och Linda letar efter bidrag att söka.
Vi beslutade också att vi går vidare och
preliminär bokar Utö.
Organisationskommitten har möte i
eftermiddag och bestämmer datum m.m.
och skickar sedan ut information till
styrelsen, och förslag till ett

medlemsutskick.
-Statistikerträffen

Mats

Datum 12/9, programmet är så gott som
klart. Utskick kommer de närmsta
veckorna.

7. Medlemsfrågor

Anna/Hanna

Vi beslutade att godkänna Achilleas
Tsoumanis som medlem i FMS.

8. Utskick/medlemsavgifter

Hanna

Hanna har skickat påminnelse om
medlemsavgift.

9. Hemsidan/arkiv

Åsa

Diskuteras på nästa möte

Hanna

Det fanns 3 sökande till FMS stipendium
2012 (efter att en fjärde sökande dragit
tillbaka sin ansökan). Vi beslutade dela
stipendiet på Adnan Noor (12000 kr),
Anna Johansson (6500 kr) och Achilleas
Tsoumanis (6500 kr).

Pär

FMS beslutade att lämna in
intresseanmälan för att vara med och
stödja/arrangera International year of
statistics. Anna utsågs till kontaktperson.

Anna

Nästa styrelsemöte (TC) 17/8 kl 10-11.30
Möte ansikte mot ansikte den 12/9 kl 11 i
Göteborg, i samband med statistikerträffen.

10. Övrigt
- Stipendium
- International year of
statistics (2013)

11. Kommande möten

