SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

Styrelsens verksamhetsberättelse år 2014
Verksamhetsberättelsen avser perioden 2014-01-01 – 2014-12-31
Et at Mar 15 2015

Styrelsearbetet
Styrelsen har från och med årsmötet den 21 mars 2014 bestått av följande personer
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Hemsidesansvarig
Klubbmästare
Övrig ledamot

John Öhrvik
Inger Eklund
Thorbjörn Gudmundsson
Jonas Selling
Ylva Tingström
Karin Lindgren
Marie Wiberg

Representanter för medlemsföreningarna
Cramérsällskapet
Maria Karlsson
FMS
Frank Miller
Industriell statistik
Jenny Jonasson
Surveyföreningen
Anders Eklund
Den gamla styrelsen hade under 2014 två styrelsemöten innan årsmötet. Den nya styrelsen har
sedan dess genomfört sex styrelsemöten (varav två under 2015). I samband med årsmötet 2014
hölls ett informellt, ej protokollfört, möte på Stockholm universitet med nya styrelsemedlemmar
och övriga i styrelsen som hade möjlighet att delta. Den 12 maj träffades stora delar av styrelsen i
Solna för att förutom ordinarie styrelsemöte lära känna varandra och diskutera hur vi i
styrelsearbetet på bästa sätt kan hjälpa föreningen uppnå sitt syfte. Där uppkom också frågor om
ansvarsfördelningen mellan Statistikfrämjandet och sektionerna. Se vidare Cramérsällskapets
verksamhetsberättelse.
De viktigaste egna aktiviteterna under 2014 har varit årsmötet med vårkonferensen och
utgivningen av fyra nummer av Qvintensen. Vårkonferensen hölls i Stockholm med temat Analys
av observationer över tid. Två medlemsmöten genomfördes under kalenderåret 2014, ett i
februari (Att underlätta uppgiftslämnarbördan!, Cecilia Hertzman) och ett i september (Varför
mäter SCB opinionen och hur genomförs mätningarna?, Johan Eklund och Mikaela Järnbert).
Det senare mötet websändes live.
Styrelsen har efter ansökningar beslutat stödja ett seminarium arrangerat av Föreningen för
industriell statistik med 5000:- (2013), Cramérsällskapets sommarskola 2014 med 35000:- och
konferensen LinStat2014 med 10000:-. Svenska statistikfrämjandet är också medarrangör till
Vinterkonferensen 2015. Vid stöd till olika aktiviteter och gratis utskick om aktiviteter ställs ofta
krav på motprestation som exempelvis att det skall framgå att Svenska statistikfrämjandet är
sponsor.
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Ett stort antal jobbannonser och inbjudningar till konferenser har skickats ut till medlemmarna.
Jobbannonser utgör en viktig inkomstkälla för statistikfrämjandet. Antal annonser och därmed
intäkter varierar mellan åren, men under år 2014 ökade intäkterna jämfört med det 2013.
Under året har styrelsen fortsatt uppmärksammat frågan om rekrytering av nya medlemmar.
Broschyren som trycktes i början av 2014 har distribuerats per post till medlemmarna och
LinkedIn-gruppen har nått fler statistikintresserade än de redan befintliga medlemmarna.
Statistikfrämjandet beviljades medlemskap i FENStatS i mars 2014 och ordförande John Öhrvik
deltog som officiell representant för statistikfrämjandet vid FENStatS möte i Rom den 24
november vid vilket föreningen välkomnades officiellt.

Medlemmar
Främjandet har fått in flera nya medlemmar under året. Vid slutet av året 2014 hade föreningen
1005 registrerade medlemmar jämfört med 950 vid slutet av året 2013. Uppdelning på medlemskategori enligt följande tabell:
2014

2013

Ordinära medlemmar 791

752

Studenter 21

12

Institutioner 24

18

Företag 14

13

Betalningsfria medlemmar 155

155

TOTALT 1005

950

Medlemsavgiften för ordinärt medlemskap var 180 kr, student medlemskap 100 kr,
institutionsmedlemskap 1500 kr och företagsmedlemskap 2000 kr.

3

Ekonomi
År 2014 har varit ett bra år ur alla ekonomiska avseenden. Antalet betalande medlemmar har ökat
för tredje året i rad och detsamma gäller för företag och för institutioner är det samma nivå som
2012. Intäkterna från föreningens försäljning har också varit mycket bra och ökade jämfört med
år 2013. Detta ger en trygg ekonomisk grund att stå på.
Vid årsmötet 2014 antog föreningen en minusbudget, en rejält tilltagen sådan på nästan
-130 000 kr. Planen var att uppdatera och omarbeta föreningens hemsida. Arbetet kom dock
igång sent under året och inget arbete för detta projekt debiterades under 2014. Detta var en
avgörande faktor till att föreningen redovisar plus i årets bokslut, istället för minus. En annan
bidragande orsak till att föreningen i år går med plus är posten för bidrag. Här fanns ett
budgeterat utrymme på 100 000 kr i bidrag men endast 45 000 kr har delats ut under året.
För att läsa mer exakta siffror om årets bokslut, se bilagorna 1, 2 och 3.
ENSKILDA
BETALANDE
MEDLEMMAR

ÅR

FÖRETAG OCH
INSITUTIONSMEDLEMMAR

2009

INTÄKT AV
MEDLEMSAVGIFTER

INTÄKT AV
FÖRSÄLJNING

VINST

152 122 kr

382 500 kr

+

FÖRLUST

2 722 kr

2010

833*

23*

138 210 kr

273 000 kr

- 97 961 kr

2011

1000*

25*

217 400 kr

352 100 kr

+ 17 183 kr

2012

735

29

190 720 kr

483 250 kr

+ 222 407 kr

2013

764

31

205 612 kr

254 000 kr

+ 24 150 kr

2014

812

38

209 120 kr

358 380 kr

+ 24 472 kr

* Osäkra siffror före nya registersystemet

Intäkter
Årets resultat är positivt (+24 472 kr). I budgeten för år 2014 hade budgeterats för ett negativt
resultat (-129 480 kr) och resultatet blev alltså över 155 000 kr bättre, varför?






En bidragande orsak till detta är att försäljningen av annonser ökat jämfört med
föregående år.
En annan, liten, orsak är att inkomsten för medlemsavgifterna har ökat (+3500 kr) jämfört
med föregående år.
Ytterligare en intäktskälla är de inlösta aktieindexobligationer som gett en vinst på ca
5 000 kr (se bilaga E1 för exakta siffror). Detta är en mindre vinst jämfört med förra årets
inlösta aktieindexobligationer (som var på ca 23 000 kr), dock en vinst.
Men de två stora anledningarna är annars uteblivna utgifter i form av bidrag och
kostnader för ett förnyande arbete av hemsidan som togs på förra årsmötet.
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Utgifter
De fyra fasta utgifterna för arvoden, Qvintensen, registret och porto för medlemsutskick ligger
mer eller mindre på budget (och är relativt lätta att förutse). Däremot blev utgifterna för årsmötet
(och medlemsmötena) 2014 dyrare än budgeterat (ca 15 000 kr mer). I övrigt ligger alla utgifter i
linje med budget förutom de två tidigare nämnda posterna (hemsidan och bidrag). Dessa två,
budgeterade stora, poster har inte alls blivit så dyra 2014 som beräknats. Arbetet med hemsidan
är igång och kommer säkert att kosta mer under år 2015 än föregående. En större utgift under året
har varit tryckkostnader för en ny broschyr (flyer) och en resa till FENStatS möte i Rom. Dessa
båda utgifter stod för mer än hälften av hela styrelsens utgifter. Styrelsens utgifter i övrigt har
varit telefonmöten och resor till ett styrelsemöte i Stockholm.

Placering av Svenska statistikfrämjandets tillgångar
Under 2009 och 2010 placerade Svenska statistikfrämjandet 650 000 kr i olika aktieindexobligationer samt i två olika fonder. Under 2013 har fyra av dessa lösts in med en sammanlagt
vinst på ca 23 000 kr (när kurtage räknats bort). Under 2014 har tre aktieindexobligationer lösts
in och gett en sammanlagd vinst på knappt 5 000 kr när kostnader räknats bort.

Medlemstidskriften Qvintensen
Qvintensen har utkommit med fyra nummer under perioden med Dan Hedlin som redaktör och
Ingegerd Jansson som biträdande redaktör. Tidskriften innehåller information till medlemmarna
samt debatter, rapporter och referat från aktiviteter inom statistikområdet. Qvintensen har rönt
mycket positiv uppmärksamhet både bland medlemmar och bland andra intresserade. Dan Hedlin
som arbetat med Qvintensen i många år lämnar nu över huvudredaktörskapet till nya krafter.
Styrelsen vill passa på att tacka Dan för ett väl utfört arbete.

Hemsidan och LinkedIn-gruppen
Hemsidan har inte genomgått några större förändringar, utan nyhetsflödet har uppdaterats med
nyheter, information från styrelsen och utlysningar av kurser, konferenser och medlemsmöten när
dessa inkommit. Nytt är att årsmötesseminariets föredrag filmats och lagts ut på hemsidan.
Däremot har man under arbetet med kommunikationsstrategin, som påbörjades under slutet av
2014, konstaterat flera större förändringar av hemsidan är nödvändiga. Se mer information under
stycket Kommunikationsstrategi.
Statistikfrämjandets grupp på LinkedIn har i nu (mars 2015) 461 medlemmar (mot 142 mars
2014). Medlemmar delar med sig av information, ställer frågor och diskuterar med till varandra.
Styrelsen påminner också via LinkedIn om viktiga uppdateringar på hemsidan.
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Kommunikationsstrategi
Arbetet med översyn av statistikfrämjandets kommunikationskanaler och budskap i dessa
påbörjades i slutet av 2014. Via en artikel i Qvintensen uppmanades medlemmar att bidra med
sina åsikter. Med hjälp av en extern resurs och en arbetsgrupp bestående av Ylva Tingström och
John Öhrvik (medlemmar i styrelsen), samt Alf Fyhrlund, Hans Ekholm och Dan Hedlin
(medlemmar i Qvintensens redaktion) hölls ett halvdags arbetsmöte där man tillsammans gick
igenom de olika kanalerna och vilka förändringar vi bedömer behövs i närtid och längre fram.
Under mötet konstaterades att hemsidan är den kanal som behöver den största förändringen. Den
mest akuta av dessa är en uppdatering till s.k. responsiv design för att hemsidan ska kunna läsas
från läsplattor och mobiler med bibehållen informationskvalitet. Under 2014 skedde ett skifte så
att mer än 50 % av all surfning på internet skedde från mobil eller läsplatta och en uppdatering
krävs därför senast under 2015. I samband med detta arbete bör man se över hela strukturen på
hemsidan och troligtvis också den tekniska plattformen.
Möjlighet att dela information från hemsidan i olika sociala medier samt att beställa
notifieringsmejl vid uppdateringar var andra funktioner som diskuterades. En annan idé var att
komplettera nyhetsflödet med artiklar från Qvintensen (nya som gamla) tillgängliga som separata
sökbara enheter och att bjuda in olika gästbloggare att skriva kortare texter. Föreningens namn
och logotyp samt namnet på medlemstidningen upplevdes av den externa resursen som
omständliga och bör också ses över. Vissa mindre förändringar i Qvintensen kan komma att
behövas, men man bör invänta den nya huvudredaktören innan dessa behöver aktualiseras.
En inledande utredning av olika tekniska lösningar för hemsidan har genomförts. Nästa steg är att
sammanställa en fullständig ”kravspecifikation” för hemsidan för att kunna utvärdera olika
alternativa lösningar. Ombyggnaden av hemsidan behöver slutföras under 2015.

Årets statistikfrämjare
Årets statistikfrämjare 2013 var Jo Røislien. Jo fick under årsmöteskonferensen den 21 mars
motta utmärkelsen med motiveringen: För att i det populärvetenskapliga programmet Siffror
(SVT1/UR), genom ett underhållande format och en genomtänkt kommunikationsstrategi, ha
gjort statistik intressant och förståeligt för nya målgrupper.
Jo är förutom TV-profil även författare till flera böcker och en eftertraktad talare. Ofta brukar han
koncentrera sig på ämnet effektiv förmedling av statistik eller andra vetenskapliga ämnen. Under
sitt föredrag på årsmöteskonferensen med titeln ”Statistikk er medisin” fokuserade han istället på
sin egen forskning och bakgrunden till att han själv fastnat för statistikämnet.
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Medlemskap i utländska föreningar
The Federation of European National Statistical Societies (FENStatS) är den europeiska
organisationen för nationella statistikföreningar. Hösten 2013 ansökte Svenska statistikfrämjandet
om medlemskap. Medlemskap beviljades mars 2014. Ordförande John Öhrvik deltog i
FENStatS’s möte i Rom i samband med ”Conference of European Statistics Stakeholders –
Methodologists, Producers and Users of European Statistics” 24-25 november 2014.
Svenska statistikfrämjandet är även medlem i European Courses in Advanced Statistics (ECAS)
och International Statistical Institute (ISI).
Svenska statistikfrämjandet fortsätter sitt engagemang i tidskriften ”Scandinavian Journal of
Statistics” och stöder fortsatt samarbetsinitiativet ”World of Statistics”, som publicerar
information på www.worldofstatistics.org.
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Verksamhetsberättelse för Cramérsällskapet 2014
Cramérsällskapets årsmöte för 2014 ägde rum den 20 mars på Frescati vid Stockholms
Universitet. I samband med årsmötet arrangerades föredrag under förmiddagen tillsammans med
Föreningen Industriell Statistik. Efter lunch höll Lena Zetterqvist en presentation på ämnet
”Digitala resurser - hjälpmedel att förbättra studenternas lärande?”, och årets Cramérpris delades
ut till Feng Li med avhandlingen Bayesian Modeling of Conditional Densities.
Den vid årsmötet valda styrelsen har haft 7 sammanträden under verksamhetsåret 2014/2015 via
Connect-möten. Vi har för närvarande 40 enskilda och 15 institutionsmedlemmar. Det betyder att
vi har en ökning av antalet individer och institutionsmedlemmar som var 39 respektive 14
stycken år 2013.
Huvudaktiviteten under året var Sommarskolan som organiserades av Cramérsällskapet.
Sommarskola 2014: ”Scientific Visualization and Presentation” arrangerades den 16-18 juni på
Campus Lugnet, Högskolan Dalarna, Falun. Sommarskolan riktade sig till doktorander men
föredragen den 17e juni med Hadley Wickham och Jo Røislien var öppna även för seniora
forskare med över 50 deltagare. Totalt deltog 17 doktorander från hela landet vid Sommarskolan.
De fick presentera sin forskning för varandra och lära känna varandra genom sociala aktiviteter
(middagar, bowling och besök vid Falu gruva). Dessutom höll Tom Britton och Allan Gut
föredrag för doktoranderna.
Hadley Wickham fick en hel eftermiddag för att presentera sina tankar kring visualisering av data
och en genomgång av R-paketet ggplot2. Jo Røislien höll ett mycket underhållande och
innehållsrikt föredrag om ”The art of complex communcation”. Tom Brittons presenterade sina
tankar för doktoranderna kring artikelskrivande ”Writing and presenting mathematics and
statistics”. Allan Guts föredrag med titeln ”What do all the numbers really mean?” handlade om
hur statistik presenteras i media.
Under året har styrelsens ordförande skrivit ett antal inlägg i Qvintensen.
Nr 2: Kenneth Carling, ny ordförande i Cramérsällskapet – Hedrande och spännande
Nr 3: Vad är vitsen med sannolikhetslära?
Nr 4: Tack invandrare!
Vi har under året lagt in information på Cramérsällskapets hemsida om nya doktors- och
licentiatavhandlingar i statistik och matematisk statistik som lagts fram vid de svenska lärosätena.
Totalt registrerades 20 doktorsavhandlingar på hemsidan under 2014. Maria Karlsson har varit
sidansvarig.
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Cramérsällskapet har under året lämnat in skrivelser till Svenska statistikfrämjandet och fått dem
beviljade vilka innebär att Cramérsällskapet blir förslagsställare till styrelse och biträdande
redaktör för Scandinavian Journal of Statistics och att Cramérsällskapet har en representant i
nationella organisationskommittén för The Nordic conference in Mathematical Statistics
(Nordstat). Skrivelserna är ett resultat av att sällskapets styrelse under året diskuterat
ansvarsfördelningen mellan sällskapet och främjandet.

Styrelsen
Ordförande: Kenneth Carling (Högskolan Dalarna)
Sekreterare: Maria Karlsson (Statistik, Umeå universitet)
Kassör: Leif Ruckman (Statistik, Karlstads universitet)
Ledamot: Anna Lindgren (Mat.stat., Lunds universitet)
Ledamot: Inger Persson (Statistik, Uppsala universitet)
Ledamot: Lars Rönnegård (Högskolan Dalarna)
Ledamot: Martin Singull (Mat.stat., Linköpings universitet)
Maria Karlsson har representerat Cramérsällskapet i Svenska Statistikfrämjandets styrelse.
Lars Rönnegård har representerat Cramérsällskapet i Qvintensens redaktion.

Revisorer för verksamhetsåret 2014
Pierre Carbonnier (Statistik, Lunds universitet)
Thommy Perlinger (Statistik, Uppsala universitet)
Anders Björkström (Mat.stat., Stockholms universitet) (suppleant)
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Verksamhetsberättelse för Föreningen för medicinsk statistik 2014
Den vid årsmötet valda styrelsen har haft 9 styrelsemöten (ett i Stockholm hos Statisticon och
övriga per telefon) under 2014. Vi har för närvarande 230 enskilda medlemmar och har under
året 2014 haft 3 partnermedlemmar.
FMS har under verksamhetsåret 2014 arrangerat följande aktiviteter:


Vårmöte/årsmöte, 20 mars 2014
Plats: Stockholm
Deltagare: 38

Tema: Blandat



Statistikerträffen, 24 september 2014
Plats: Göteborg
Deltagare: 57
Tema: Blandat
Arrangerades i samarbete med Statistikkonsulterna, AstraZeneca och Göteborgs
Universitet.



Höstmöte/Joint FMS/DSBS Meeting, 2 oktober 2014
Plats: Köpenhamn Deltagare: 91
Tema: Blandat
Arrangerades i samarbete med DSBS (Dansk Selskab för Biofarmaceutisk Statistik)

Kommande aktiviteter som hittills planeras under 2015 är Vårmöte/årsmöte, 17 mars 2015 i
Stockholm, samt Statistikerträffen i Göteborg (i samarbete med Statistikkonsulterna,
AstraZeneca och Göteborgs Universitet).
Under hösten 2014 genomförde styrelsen en webbenkät bland medlemmarna och resultaten från
denna enkät presenteras i Qvintensen nr 1 2015.

Styrelse sedan 20140320:
Ordförande: Marcus Thuresson, Kassör: Nasser Nuru Mahmud, Sekreterare: Caroline Weibull,
Ledamöter: Karin Jensevik, Anna Berglind, Holger Kraiczi och Frank Miller.

Revisorer för verksamhetsåret 2014 är:
Pär Karlsson, Mårten Vågerö
Representant i Svenska statistikfrämjandet:
Frank Miller
Representant i EFSPI:
Magnus Kjaer, Mattis Gottlow
Representant i Qvintensens redaktion:
Marie Linder
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Verksamhetsberättelse för Föreningen industriell statistik 2014
Styrelsen för Föreningen industriell statistik inom Svenska statistikfrämjandet ber att få lägga
fram följande verksamhetsberättelse:

Styrelse
Ordförande: Göran Lande
Sekreterare: Ingemar Sjöström, hemsidesansvarig
Kassör: Mats Franzén
Ledamot: Maria Blixt, kontaktperson Qvintensen
Ledamot: Jenny Jonasson, representant i Svenska statistikfrämjandet
Ledamot: Leif Nilsson
Ledamot: Hans Alberg
SFK-adjungerad: Ingemar Sjöström
Revisorer: Anders Lundqvist och Peter Anton
Revisorsuppl.: Johan Svensson
Valberedning: Magnus Arnér (sammankallande),
Roland Langhé, Ylva Tingström
Föreningen kan utse en medlem i Statistikfrämjandets styrelse och under året har Jenny Jonasson
haft denna position. Ordförande Göran Lande och kassör Mats Franzén har var för sig varit
firmatecknare för förenigen. Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda möten.
Föreningen har f.n. cirka 88 medlemmar.
I samband med årsmötet 2014 anordnades, tillsamans med Cramérsällskapet, ett seminarium med
rubriken ”Beslut baserade på fakta - vilken kunskap behövs?". Under verksamhetsåret har det
hållits fyra Webbinarium, dokumenterade på föreningens hemsida. Under knappen
[Simuleringar] finns det flera nya animeringar.
Flera inlägg från Industriell statistik har publicerats i Främjandets tidning, Qvintensen.
Under senvåren höll styrelsen en planeringskonferens inför verksamhetsåret. Resultatet blev en
handlingsplan som finns tillgänglig på hemsidan.
Styrelsen har också aktivt arbetat med att skapa kontakter och värva nya medlemmar.
I samband med World Quality Day presenterade föreningen - i samarbete med SFK (Svenska
Förbundet för Kvalitet) - projektet "WARAN - analysera dina data". Detta projekt erbjuder
personer som medicinerar med WARAN att göra diagram av sina data. Mer info finns på
föreningens hemsida (www.indstat.se). Projektet pågår fram till WQD 2015.
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Föreningen har också arbetat med hemsidan med möjligheter till interaktivitet med medlemmar
och andra intresserade. Det finns bl.a. en ’Statistikhörnan’ där medlemmar kan lägga längre eller
kortare dokument av gemensamt intresse. Det är också möjligt att lägga upp en kort textfil eller
ett diagam, eller liknande tillsammans med några kommentarer av allmänt intresse som kanske är
för kort för en hel artikel.
Föreningens grupp på LinkedIn har f.n. 135 medlemmar och har under året i huvudsak använts
för att sprida information i tillägg till hemsidan.
Styrelsen ber att få tacka för det gångna året och för förtroendet att föra medlemmarnas talan.
Mars 2015
Styrelsen
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Verksamhetsberättelse för Surveyföreningen 2014
Saknas.
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Signatursida

____________________________
John Öhrvik (ordförande)

____________________________
Inger Eklund (vice ordförande)

____________________________
Jonas Selling (skattmästare)

_____________________________
Thorbjörn Gudmundsson (sekreterare)

____________________________ _____________________________
Ylva Tingström (hemsidesansvarig) Karin Lindgren (klubbmästare)

____________________________
Marie Wiberg (ledamot)

_____________________________
Maria Karlsson (ledamot, Cramér)

____________________________
Frank Miller (ledamot, FMS)

_____________________________
Jenny Jonasson (ledamot, Industri)

____________________________
Anders Eklund (ledamot Survey)
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Bilaga 1: Balansrapport
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Bilaga 2: Resultaträkning
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Bilaga 3: Placeringar
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Bilaga 4: Övriga poster och uppdrag under 2014
Revisorer
Per Dahmström
Martin Ribe
Daniel Thorburn (Suppleant)

Valberedning
Daniel Thorburn (sammankallande)
Gösta Forsman
Ann-Charlotte Hallberg

Qvintensens redaktionskommitté
John Öhrvik (ansvarig utgivare)
Dan Hedlin (redaktör)
Ingegerd Jansson (biträdande redaktör)
Marie Linder, FMS
Jonas Ortman, Surveyföreningen
Maria Blixt, Industriell statistik
Lars Rönnegård, Cramérsällskapet
Hans Ekholm
Alf Fyhrlund
Anna Torrång

Representant i FENStatS
Ordföranden i Svenska statistikfrämjandet

Representanter SJS
Representant i SJS styrelse
Kontaktperson
Nationell editor

Tom Britton
Maria Karlsson
Rolf Larsson

Representant i ECAS
Hans Nyquist
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