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Anna Torrång förklarar mötet öppnat.
Anna Torrång och Åsa Vernby väljs till ordförande respektive sekreterare för årsmötet.
Bernhard Huitfeldt väljs till protokolljusterare jämte mötets ordförande.
Ordföranden presenterar verksamhetsberättelsen. Efter genomgången frågar Bernhard
Huitfeldt vidare om EFSPI-verksamheter tillsammans med FMS. Marie Göthberg, FMSrepresentant i EFSPI, förtydligar att representanter från FMS deltagit i granskningen av
en guideline om non-inferiority trials från FDA på uppdrag av EFSPI, samt att ännu en
FDA guideline om Pharmacoepidemiologic Safety Studies cirkulerats tidigare denna vecka
till FMS styrelse för input.
Hanna Svensson, FMS kassör redogjorde för föreningens resultaträkning. Resultatet var
positivt, SEK 7875. Tore Persson föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna
rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Valberedningen Stig Johan Wiklund, Tobias Rydén och Sandra Eloranta genom Stig
Johan Wiklund rekommenderar omval för Anna Torrång som ordförande, Hanna
Svensson som kassör, Åsa Vernby som sekreterare, samt Mats Rudholm och Pär
Karlsson som ledamöter. Två ledamöter rekommenderas för nyval: Emil Rehnberg (från
MEB/KI) och Linda Hartman (Region Skåne). Valberedningen anser att omvalen
tillsammans med nyvalen skänker styrelsen en önskvärd sammansättning med såväl
geografisk som branschmässig spridning. Årsmötet beslutar att följa valberedningens
förslag och beslutar styrelsens sammansättning som ovan.
Mats Rudholm väljs som FMS representant i Svenska Statistikfrämjandets styrelse
Tore Persson och Lars Ek väljs av årsmötet till revisorer att granska föreningens
räkenskaper.
Till ny valberedning väljs Marita Olsson, Peter Wessman och Jonny Olsson. Som
sammankallande i valberedningen väljer årsmötet Peter Wessman.
Som FMS representanter i EFSPI väljs Carl-Fredrik Burman och Marie Göthberg.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ska vara oförändrad, dvs. 50 kronor om året.
Årsmötet beslutar även om bibehållen avgift, dvs. 5000 kronor om året, även för
företagen som vill vara sponsorer och partners med FMS.
Inga övriga punkter togs upp.
Ordföranden förklarar årsmötet avslutat.
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