Protokoll för FMS styrelsemöte, onsdag 2012-09-12
Tid, plats: 11.00 – 12.30, Chalmers
Närvarande:
- ledamöter:

Anna Ekman, Mats Rudholm, Karin Jensevik, Pär Karlsson, Hanna Svensson,
Linda Werner Hartman, Åsa Vernby (på telefon)

- övriga:
Frånvarande:
- ledamöter:
- övriga:
Marie Göthberg, John Adler, Marie Linder
Ärende

Ansvarig

Beslut

1. Kallelse och dagordning

Anna

Godkändes. Linda valdes till sekreterare för
mötet.

2. Föregående protokoll

Åsa

Godkänt efter att bilagorna tages bort

3. Qvintensen

Anna

Nummer 3 på väg ut. Deadline för nummer 4
är den 25 oktober. Mattias Sundén skriver
referat från Statistikerträffen. Karin Jensevik
(eller medarbetare på UCR) åtog sig att skriva
minst en artikel.

4. Statistikfrämjandet
a) Auktorisering
b) Främjandets framtida
organisation

Mats
Mats Rudholm och Carl-Fredrik Burman har på
uppdrag av Statistikfrämjandet gjort en
utvärdering av eventuell auktorisering av
statistiker i Sverige. Mats föredrog arbetet som
presenterats i utskickat dokument. Omröstning
ska ske i främjandet om huruvida arbetet mot
auktorisering ska fortgå. Vi resonerade om att
det finns ett problem för icke-statistiker att
bedöma vem som är en kunnig statistiker, men
att auktorisering inte är den bästa vägen att nå
samsyn om vad en statistiker är. Istället tror vi
mer på att arbeta för att få bra och tydliga
utbildningar av statistiker, vars examen blir ett
tecken på vederbörandes kunskap inom
statistik.
Mats föredrog den skrivelse som inkommit till
främjandet angående en omorganisation av
dagens underföreningar. FMS tycker att
förslaget om främjandets framtida organisation
är bra i att det pekar på att det finns vissa
statistikerbrancher som inte representeras i
dagens statistikfrämjande, men tycker
förslaget är för toppstyrt. Vi resonerade kring
att det är bättre att möjliggöra för initiativ
underifrån, ex genom att främjandet initierar
temadagar etc inom de fält som idag inte är
representerade som sektioner.

5. Kommande aktiviteter
a) Jubileumsmöte
b) 2013 International year
of statistics

Pär
Anna

Pär presenterade en välmatad talarlista.
Inbjudan med program skall skickas ut i
veckan, med sista anmälningsdatum 19/9. För

c) Statisticians in the
Finnish Pharmaceutical
Industry

Anna

föredragshållare täcker FMS (budget-)resa och
uppehälle. Vi beslutade att FMS kan betala
uppehället för medlemmar i
programkommitten, om de behöver det.
Frågan om ”2013 International year of
statistics” och om samarrangemang med
finska föreningen bordlades.

6. Medlemsfrågor

Hanna

Mats Rudemo godkändes som ny medlem i
FMS.

7. EFSPI

Marie/John

Bordlagd

8. Utskick/medlemsavgifter
etc.

Hanna

Bordlagd

9. Hemsidan, arkiv

Åsa

Bordlagd

10. Övrigt

Inga övriga frågor

11. Kommande möten

Telefonmöten torsdagarna 11/10, 15/11 och
13/12 kl. 13.00-14.30.

