SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET
Protokoll fört vid Svenska statistikfrämjandets årsmöte den 16 mars 2015 kl. 11.4513.20, Tomtebodavägen 18A, Karolinska Institutet, Stockholm
Närvarande:
Thorbjörn Gudmundsson, Jonas Selling, Daniel Bruce, Bernhard Huitfeldt, Anna Lindam,
Susanna Lövdahl, Alexander Ploner, Caroline Weibull, Jonas Höijer, Matteo Bottai, Niklas
Andersson, Staffan Wahlström, Eiwor Höglund Davila, Daniel Thorburn, Rolf Sundberg,
Jesper Rydén, Lisbeth Hasson, Fredrik Johansson, Eva Hafel, Martin Ribe, Mattias Frånberg,
Marie Wiberg, Hans Nyquist, Frank Miller, Jonny Olsson, He Zhang, Björn Magnusson,
Anders Sköllermo, Pär Karlsson, Marie Linder, Dan Hedlin, Rolf Larsson, Lindy Nilsson,
John Öhrvik, Karin Lindgren, Anders Eklund, Ylva Tingström, Inger Eklund, Lars
Rönnegård, Leif Ruckman, Magnus Petterson, Åke Wissing, Can Tongur.
Mötet inleddes.

1.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes John Öhrvik och till sekreterare valdes Thorbjörn
Gudmundsson.
2.

Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet

Till justeringsperson valdes Daniel Thorburn.
3.

Fråga om mötets behörigautlysande

De närvarande ansåg mötet vara behörigt utlyst.
4.

Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.
5.

Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet
för styrelsen

Styrelsens berättelse:
Ordförande John Öhrvik redogjorde för valda delar av verksamhetsberättelsen.
Skattmästaren Jonas Selling redogjorde intäkter och utgifter för år 2014. Beräknat resultat var
positivt +24 472 kr.
Revisorernas berättelse:
Martin Ribe och Per Dahmström hade lämnat en skriftlig revisionsberättelse vilken lästes upp.
Räkenskaperna ansågs av revisorerna vara i tillfredsställande ordning. Revisorerna föreslog
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år 2014.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

6.

Val av styrelse

Daniel Thorburn föredrog valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, vilket innebär följande sammansättning:
Namn

Position

Om/Nyval

John Öhrvik
Inger Eklund
Can Tongur
Carl Åkerlindh
Ylva Tingström
Karin Lindgren
Marie Wiberg

Ordförande
Vice Ordförande
Skattmästare
Sekreterare
Hemsideansvarig
Klubbmästare
Ledamot

Omval
Omval
Nyval
Nyval
Omval
Omval
Omval

I styrelsen ingår även följande representanter för medlemsföreningarna:
Anna Lindgren (FMS, nyval) och Åke Wissing (Survey, nyval). Representant för Industriell
statistik och Cramérsällskapet är ännu ej utsedd.
7.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Till revisorer valdes Martin Ribe (omval) och Per Dahmström (omval). Till revisorssuppleant
valdes Daniel Thorburn (omval).
8.

Val av valberedning om tre personer

Till valberedning utsågs Jonas Selling (nyval), Eiwor Höglund Dàvila (omval) och Lars
Rönnegård (nyval).
9.

Fastställande av medlemsavgifter att gälla för innevarande verksamhetsår

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter och årsmötet beslutade enligt styrelsens
förslag. Årsavgifter för 2015 är således följande:
Enskild medlem: 180 kr
Student (första medlemsåret): 100 kr
Institution: 1500 kr
Företag/Organisation: 2000 kr.
10.

Fastställande av arvoden

Styrelsen förslår oförändrade arvoden. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag, vilket
innebär följande arvoden för verksamhetsåret 2015:
Sekreterare: 25 000 kr per år.
Skattmästare: 25 000 kr per år.
Redaktörer (sammanlagt): 25 000 kr per utgåva av Qvintensen .
Redaktörerna fördelar själva arvodet sinsemellan. Totala arvodessumman, givet att
Qvintensen utkommer med 4 nummer under 2015, är alltså 150 000 kr.
11.

Fastställande av budget för verksamhetsåret

Skattmästare Jonas Selling föredrog styrelsens förslag till budget för 2015.
Intäkterna för år 2014 blev högre än budgeterad främst på grund av ökad försäljning av
annonser samt något ökad medlemsantal.

Utgifterna blev betydligt lägre än budgeterad eftersom stora kostnadsposter som ett avsatt
belopp för bidrag på 100 000 kr inte utnyttjades till fullo under året 2014, samt att arbetet med
kommunikationsstrategin inkluderande hemsidan inte har kommit lika långt som förväntat.
Styrelsen begärde ett utrymme på 20 000 kr för ytterligare arvoden.
Den nya styrelsen uppmanas ta fram kort- och långsiktiga verksamhetsplaner och att dessa
presenteras senast vid nästa årsmöte. Som en del i detta arbete uppmanas styrelsen titta över
placeringsstrategin och diskutera olika alternativ när det gäller Främjandets besparingar.
Årsmötet godkände budgetförslaget i sin helhet.
12.

Motioner och föreslag från styrelsen

En motion har inkommit från Alf Fyhrlund:
Statistikfrämjandets medlemmar är utspridda geografiskt över hela Sverige och säkert även
internationellt. Därför tycker jag att det är angeläget att alla Statistikfrämjandets evenemang
sänds direkt på webben så att medlemmarna kan få del av aktiviteterna utan att befinna sig på
platsen för evenemanget och dessutom ges möjligheten att interagera genom t ex en hashtag
(#) i Twitter (kan även utnyttjas på plats). De plattformar som finns för detta kräver numera
endast en internetuppkoppling - något som finns i de flesta konferenslokaler. Inspelningen av
evenemang som lagras i en Statistikfrämjandekanal i efterhand på t ex YouTube kan dessutom
fungera som dokumentation/arkiv och därmed en ersättning eller komplement till nedladdning
av föreläsares slides, som ju ofta är en mycket bristfällig dokumentation.
Jag föreslår att medel i Statistikfrämjandets budget avsätts för inköp av eller utbildning i
sådana tjänster i de fall de inte kan ordnas ideellt genom styrelsen eller genom enskilda
medlemmars organisationer/arbetsgivare eller genom sponsoring/reklam från t ex leverantörer
av statistisk mjukvara.
Kommentar från styrelsen:
Styrelsen anser att det är viktigt att medlemmarna ska kunna följa Statistikfrämjandets
evenemang via internet och har som strävan att webbsända dessa samt att tillgängliggöra
videoinspelningarna i efterhand. Det är också önskvärt att medlemmarna ska kunna
interagera med mötet via lämplig kanal om de följer mötet via internet. Dock anser inte
styrelsen att extra medel behöver avsättas för detta utan att denna kostnad bör täckas av
budgeterad summa under posten Årsmöte och medlemsmöten. Styrelsen ska sträva efter att
finna en lösning med lämplig teknisk utrustning under 2015.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens rekommendationer.
Föreslag från styrelsen:
Styrelsen föreslår att föreningen Svenska statistikfrämjandet ska använda Statistikfrämjandet
(alltså utan ordet Svenska) som benämning i alla sammanhang utom möjligatvis strikt
officiella (om problem då skulle uppstå) och i samband härmed se över logotypen.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens föreslag.

13.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutades med att ordförande för årsmötet tackade styrelsen och särskilt avgående
ledamöter för det gångna året.

Vid protokollet:

Thorbjörn Gudmundsson

Justeras:

John Öhrvik

Daniel Thorburn

