
Protokoll för FMS styrelsemöte, 2011-01-28   
 
Tid, plats: 10.00 – 11.30, Telefonmöte 

 
Närvarande: 
- ledamöter: Anna Torrång, Åsa Vernby, Hanna Svensson, Mats Rudholm, Marita Olsson, Pär Karlsson 
- övriga:   Carl-Fredrik Burman, Marie Göthberg  
 
Ej närvarande: 
- ledamöter: Peter Wessman 
- övriga: Carl-Fredrik Burman, Marie Linder 
 
 

Ärende Ansvarig Utfall 
1. Kallelse och 

dagordning 
Anna  Godkänt 

 

2. Föregående protokoll Åsa Godkänt 

3. EFSPI Carl-Fredrik, Marie Intet nytt, nästa möte är i slutet av mars 

4. Qvintensen Anna Flera bidrag inlämnade från FMS. 
Ordförandespalt inklusive referat från 
höstkonferensen på Astra skrivna till 
Qvintensen av Anna. FMS-stipendiaten 
Sandra Elorantas reseberättelse är 
skriven. Bernhard Huitfeldt har skrivit om 
extern granskning av statistik i 
läkemedelsstudier. En liten blänkare om 
årsmötet föreslås, åtminstone i kalendariet. 
Anna kollar med redaktören om det. 

5. Statistikfrämjandet Mats Fokus är på hemsidan som Mezzomedia 
arbetar med. Samordning av 
medlemsregister skjuts på framtiden.  
Angående auktorisering av statistiker så är 
siktet för utvärderingsgruppen om detta att 
göra en utvärdering, denna lämnas till 
styrelsen som fattar beslut. 
Flera talare är klara för årsmötet om bland 
annat statistik i historien. 
Nomineringarna till årets statistikfrämjare 
är inte klara ännu. 
Det vore bra att uppmärksamma att 
hemsidan är under omkonstruktion eller 
om den är färdig, så att medlemmarna 
informeras om att den görs om. 

6. Kommande aktiviteter   

-  Årsmöte 23/3  Anna/Mats               Preliminärt program FMS vårmöte med 
årsmöte i Örebro, klara talare är FMS-
stipendiaten Sharon Kühlmann-Berenzon, 
Pär Karlsson från Astra, Lennart Bodin från 
Örebro universitet, Peter Abrahamsson 
och Marie Glanzelius, båda från SCB.  
Ärendelistan för årsmötet har skickats ut till 
styrelsen av Anna. Beträffande styrelsen 
har Anna meddelat valberedningen att alla 
utom Marita kan tänka sig att sitta kvar. 
Valberedningen har uttryckt att Astra-
representationen är för stor i styrelsen så 
Peter Wessman kan också tänka sig att 



inte fortsätta. Således behövs två nya till 
styrelsen.  

-  FMS/Sektion f klin prövn Peter Peter frånvarande, intet nytt 

-  “Model-Based Drug 
Development meeting” 
samarbete med 
SSL/KTH 23/5 el 27/5 

Anna/Carl-Fredrik 
 

TC varje vecka. Fem talare klara, men 
titlarna på talen tillkommer. Styrelsen står 
bakom Anna att fortsätta förhandlingar 
med SSL.  

7. Medlemsfrågor Anna Lovisa Berggren godkänns som ny 
medlem I FMS. 

8. Utskick/medlemsavgift-
er etc. 

Hanna Utskick med preliminär   

9. Hemsidan, arkiv Åsa Bordlagt 

10. Övrigt Anna Inget 

11. Nästa möte (när v7, v8, 
eller v9?) 

Anna Anna gör utskick med förslag på tid för 
nästa möte 

 


