Protokoll för FMS styrelsemöte, 2011-12-16
Tid, plats: 10.00 – 11.30, telefonmöte
Närvarande:
- ledamöter:
- övriga:

Anna Torrång, Åsa Vernby, Mats Rudholm, Emil Rehnberg, Linda Werner Hartman,
Pär Karlsson
Carl-Fredrik Burman, Marie Göthberg, Marie Linder

Ej närvarande:
- ledamöter: Hanna Svensson
Ärende

Ansvarig

Utfall/beslut

1. Kallelse och dagordning

Anna

Godkänt

2. Föregående protokoll

Åsa

Godkänt

3. EFSPI

Marie/Carl-Fredrik

Möte 6/12 i Nederländerna. På mötet
diskuterades först föreningens ekonomi,
årets förlust på €10.000 täcks av banktillgodohavande. EFSPI hjälper till att
koordinera ett antal forum, så kallade SIGs
(special interest groups) inom aktuella
områden såsom biomarkörer, benefit-risk,
modellering och simulering etc. Mer info
om detta i nyhetsbladet. EFSPI samorganiserade ett möte om ”Missing Data”
med många kända talare den 18
november. Presentationerna går att titta på
eller ladda ner från EFSPIs hemsida
(http://www.efspi.org/index.php?p=EFSPI%
20ACTIVITIES&fid=407). Flera av EFSPIs
ledamöter var med på det EMA
arrangerade mötet den 18 november som
avhandlade olika aspekter på subgrupp
analyser inför den nya planerade
guidelinen. De spännade presentationerna
finns på:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?c
url=pages/news_and_events/events/2011/
10/event_detail_000536.jsp&mid=WC0b01
ac058004d5c3

4. Qvintensen

Marie/Anna

Konsulttema på gång till kommande
nummer. Uppmaning även om att lämna
förslag till artikelserien ’Ett liv med statistik’,
vem som ska porträtteras och av vem.

5. Statistikfrämjandet

Mats

Medlemsregistret är ännu inte i mål men
det arbetas aktivt med det. Förberedelser
för årsmötet i Alnarp den 23 mars 2012
pågår. Anna Torrång sitter i
valberedningen till främjandets nya styrelse
och meddelar att arbetet pågår, det finns
kandidater men saknas även kandidater till
vissa poster.

Linda

Huvudtalaren har tackat ja. Frågan om
rimlig avgift diskuteras. EFSPI har
föreslagit att dela den ekonomiska
vinsten/förlusten så att de står för 50%,
FMS 25% och DSBS 25%. Det diskuteras

6. Kommande aktiviteter
-

Vårmöte med DSBS

om FMS ska driva en jämn fördelning
istället och vilka åsikter FMS har om
medlemsavgift.
Omröstningen resulterar i 4 röster för
föreslagen fördelning, 1 emot (förslag:
33/33/33) och en nedlagd röst.
Beslut: Styrelsen kan stödja föreslagen
fördelning 50/25/25 men eftersom det
diskuterades en del principiellt bör detta
framföras till EFSPI att vi är öppna för en
jämn fördelning mellan organisatörer
istället.
Omröstning om avgiften: 7 röster för att
delegera beslutet.
Beslut: FMS delegerar beslutet om avgift
till organisationskommittén med samförstånd om att maxbeloppet bör vara €150
och att reducerad avgift bör finnas för vissa
deltagare.
Styrelsen rådgör om tidpunkten för mötet.
Styrelsen föredrar 8-9 maj för att undvika
krock med NordStat av hänsyn till Svenska
Statistikfrämjandet. I andra hand föredrar
styrelsen den 7 juni som alltså inte krockar
med varken Sveriges eller Danmarks
nationaldagar. I tredje hand kan styrelsen
acceptera någon dag i veckan 11-15 juni,
men vill gärna undvika den veckan
eftersom det krockar med NordStat.
-

Årsmöte

Anna

FMS stipendiaterna Anna Ekman och
Rebecca Rylance har tackat ja till att tala.
FMS nya partner UCR (Uppsala Clinical
Research) har meddelat att de vill tala.
Anna har kontaktat kontaktpersonen i
Alnarp för förslag på talare med lokal
anknytning och fått förslag.
Anna hjälper valberedningen på traven
genom att fråga runt vem som ställer upp
respektive inte ställer upp för omval. Emil
ställer eventuellt ej upp på omval på grund
av flytt till utlandet och Anna meddelar att
hon nog kommer att ställa sin plats till
förfogande. Övriga var positiva till omval,
eller hade ännu inget klart besked.

-

Jubileumsmöte

7. Medlemsfrågor

Pär

Inget nytt.

Anna

Inget nytt.

8. Utskick/medlemsavgifter etc. Anna (Hanna)

Inget nytt.

9. Hemsidan, arkiv

Åsa/Emil

Inget nytt uppe på hemsidan, återstående
pappersarkiv har gåtts igenom av Åsa,
Anna och Emil.

10. Övrigt

Alla

Inget.

11. Nästa möte

Anna

Datum kommer att föreslås via mail från
Anna.

