SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

Styrelsens verksamhetsberättelse år 2015
Verksamhetsberättelsen avser perioden 2015-01-01 – 2015-12-31

Styrelsearbetet
Styrelsen har från och med årsmötet den 16 mars 2015 bestått av följande personer
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Hemsidesansvarig
Klubbmästare
Övrig ledamot

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

Representanter för medlemsföreningarna
Cramérsällskapet
Maria Karlsson
FMS
Anna Lindgren
Industriell statistik
Hans Alberg
Surveyföreningen
Åke Wissing
Den gamla styrelsen hade under 2015 två styrelsemöten innan årsmötet. Den nya styrelsen har
sedan dess genomfört 10 styrelsemöten (varav tre under 2016). Den 11 maj träffades stora delar
av styrelsen på Karolinska Institutet för att förutom ordinarie styrelsemöte lära känna varandra
och diskutera hur vi i styrelsearbetet på bästa sätt kan hjälpa föreningen uppnå sitt syfte. Speciellt
diskuterades problemet med att finna en ny redaktör för Qvintensen, samt arbetsordning och
ansvarsfördelning inom styrelsen.
De viktigaste egna aktiviteterna under 2015 har varit årsmötet med vårkonferensen och
utgivningen av 2 nummer av Qvintensen. Vårkonferensen hölls i Stockholm med temat Statistics
in Life Science. Ett medlemsmöte genomfördes under kalenderåret 2015, i maj, under rubriken
Ungdomars arbetsmarknad av Anna Broman och Peter Beijron. Mötet websändes live. Ett
medlemsmöte planerades under hösten för att diskutera Qvintensen men ställdes in på grund av
lågt deltagarantal.
Svenska statistikfrämjandet arrangerande tillsammans med Enheten för statistik,
Handelshögskolan vid Umeå universitet och Institutionen för matematik och matematisk statistik,
Umeå universitet, Vinterkonferensen 2015 i Borgafjäll. Ämnet för konferensen var ”Advances in
statistics for register based research: propensity score and instrumental variable methods” och
inbjudna talare var Elisabeth Stuart, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Kosuke
Imai, Princeton University och Martin Huber, University of Fribourg. Cramérsällskapets
representant i styrelsen, Maria Karlsson, representerade Svenska statistikfrämjandet i
organisationskommittén för Vinterkonferensen 2015.
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Ett 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 2015 minskade intäkterna jämfört med 2014.
LinkedIn-gruppen har nått fler statistikintresserade än de redan befintliga medlemmarna.

Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen har minskat under året. Vid slutet av året 2015 hade föreningen
939 registrerade medlemmar jämfört med 1005 vid slutet av året 2014. Uppdelning på
medlemskategori enligt följande tabell:
2015

2014

Ordinarie medlemmar 737

791

Studenter 16

21

Institutioner 19

24

Företag 14

14

Betalningsfria medlemmar 153

155

TOTALT 939

1005

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

Ekonomi
År 2015 ökade medlemsintäkterna något jämfört med 2014. Däremot minskade annonsintäkterna
till mindre än halva motsvarande belopp 2014. Samtidigt minskade kostnaderna då Qvintensen
gavs ut i endast två nummer istället för fyra vilket förklarar att föreningens resultat ändå blev
positivt.
För att läsa mer exakta siffror om årets bokslut, se bilagorna 1, 2 och 3.
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ÅR

ENSKILDA
BETALANDE
MEDLEMMAR

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

2015

753

33

214 380 kr

156 500 kr

22 703 kr

* Osäkra siffror före nya registersystemet

Intäkter
Årets resultat är positivt (+22 703 kr) och kommer från två källor: medlemsavgifter och
annonsintäkter, det senare uppgående till 156 500 kr att jämföra med 358 000 kr 2014.

Utgifter
Föreningens främsta utgiftsposter är arvoden, Qvintensen i dess tryckta form, medlemsregistret
och övriga administrativa kostnader, men även möteskostnader så som för årsmöte och övriga
sammankomster, fysiska och via telefonkonferens. Att Qvintensen utgivits endast två gånger
under 2015 var starkt bidragande till det positiva resultatet med hänsyn taget till vikande
annonsintäkter.

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. Under 2015 löstes
resterande fyra obligationer in med ett anskaffningsvärde om 184 610 kr och inlösenvärde om
255 624 kr. Med detta återstår två fonder med ett marknadsvärde om 177 573 kr i placeringar vid
utgången av 2015. Detta innebar att det vid årets utgång 2015 fanns närmare en halv miljon
kronor i likvider på föreningens bankkonto i Handelsbanken. Det osäkra ekonomiska läget, både
globalt och för föreningen, har dock föranlett avvaktan på en genomtänkt placeringsstrategi väl
förankrad hos medlemmarna. Föreningen kan vänta sig vissa utvecklingskostnader framöver med
ny logotyp, hemsida och konferenser jämte de vikande annonsintäkterna liksom fortsatt arbete
med Qvintensen varför det kräver eftertanke avseende placeringshorisont och syfte.
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Medlemstidskriften Qvintensen
Qvintensen har utkommit med två 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 mycket väl utfört arbete tillsammans med Ingegerd.
Stora ansträngningar har gjorts under det gångna verksamhetsåret för att finna en lösning som
möjliggör Qvintensens överlevnad.

Kommunikationsstrategi
Den befintliga hemsidan har uppdaterats med löpande information och Statistikfrämjandets
LinkedIn-grupp har använts som komplement för att sprida information. Nu (mars 2016) har
gruppen 529 medlemmar (mot 461 mars 2014). Medlemmar ställer frågor till varandra och tipsar
om intressanta statistiknyheter.
Arbetet med översyn av statistikfrämjandets kommunikationskanaler och budskap i dessa
påbörjades i slutet av 2014. Man kom fram till att hemsidan behövde en uppdaterad teknisk
lösning som gör att den går att läsa från mobiler och läsplattor (s.k. responsiv design).
Olika tekniska alternativ sammanställdes med för och nackdelar och inledande kostnadskalkyler
har under året tagits fram. Under våren 2015 togs en skiss till ny struktur för hemsidan fram av
Ylva Tingström, hemsidesansvarig Statistikfrämjandet och Marcus Berg, hemsidesansvarig
Surveyföreningen. Ett principiellt beslut har fattats av styrelsen att den tekniska lösning som väljs
och kostnaden för denna (både uppbyggnad och ev. löpande kostnader) ska omfatta samtliga
sektioner. Detta under förutsättning att sektionerna anpassar sig till formatet och den tekniska
plattformen. Sektionernas hemsidesansvariga ska hållas informerade och har uppmanats att
engagera sig i utvecklingen av den nya hemsidan.
I samband med uppdateringen av hemsidan föreslogs att Statistikfrämjandet skulle uppdatera
den visuella profilen, d.v.s. logotyp, bildmaterial, typsnitt, färger etc. Detta arbete skulle
modernisera intrycket av Statistikfrämjandet och underlätta igenkänning mellan de olika
kanalerna (hemsida, medlemstidskrift, broschyr och sociala medier). Ett förslag till ny logotyp,
samt en kompletterande internationell/engelskspråkig variant, har därför tagits fram i samarbete
med extern part och kommer att presenteras för godkännande av årsmötet 2016.
Arbetet med uppdateringen av hemsidan har inte kommit så långt som önskat, bland annat
eftersom styrelsen har behövt fokusera på redaktörsskapet för Qvintensen. Ett gediget
grundarbete är dock gjort för att kunna fortsätta arbetet under 2016.
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Årets statistikfrämjare
Till årets statistikfrämjare 2014 utsågs professor Hans Rosling. Hans fick under
konferensmiddagen den 16 mars motta utmärkelsen med motiveringen: För att han gör statistiken
lättillgänglig och begriplig för den breda allmänheten och för att han genom sina gedigna
kunskaper och goda pedagogiska förmåga får många att lyssna. Under 2014 specifikt i sitt
uppdrag som statsepidemiolog i Liberia i samband med Ebola-epidemien.

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.
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 2015
Cramérsällskapets årsmöte för 2015 ägde rum den 17 mars på Karolinska institutet i Stockholm. I
samband med årsmötet arrangerades föredrag under temat ”Att mäta kunskap” med Marie
Wiberg och Sture Holm som talare. Årets Cramérpris delades ut till Måns Thulin med
avhandlingen ”On Confidence Intervals and Two-Sided Hypothesis Testing” framlagd vid
Uppsala universitet och dess institution för matematisk statistik.
Styrelsen har haft 7 sammanträden under verksamhetsåret 2015/2016 via Connect-möten. En
återkommande diskussion har varit att bistå i att finna en lösning för att Qvintensen ska fortleva.
Cramérsällskapet arrangerade ett välbesökt höstmöte på temat ”Att undervisa i (matematisk)
statistik” på KTH i Stockholm där både tankeväckande föredrag hölls och möjlighet till
diskussion i smågrupper gavs.
Förberedelser för en kommande Sommarskola som organiserades av Cramérsällskapet har gjorts
under året, och överlämningen av det arbetet till nästa verksamhetsårs styrelse har planerats.
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 har 11 doktorsavhandlingar registrerats på hemsidan under 2015. Maria Karlsson har varit
sidansvarig.
Under året har en ny ECAS-representant för Sverige utsetts med en femårig mandatperiod. Det är
Lars Rönnegård. ECAS arrangerad i år en doktorandkurs i Statistical Analysis of Network Data i
Tyskland med ett par svenska deltagare.
Styrelsen under innevarande verksamhetsår
Ordförande: Kenneth Carling (Högskolan Dalarna)
Sekreterare: Maria Karlsson (Statistik, Umeå universitet)
Kassör: Tatjana von Rosen (Statistik, Stockholms universitet)
Ledamot: Johan Lindström (Mat.stat., Lunds universitet)
Ledamot: Tatjana Pavlenko (Mat.stat, KTH)
Ledamot: Inger Persson (Statistik, Uppsala universitet)
Ledamot: Martin Singull (Mat.stat., Linköpings universitet)
Maria Karlsson har representerat Cramérsällskapet i Svenska Statistikfrämjandet.
Revisorer
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 2015
Redogörelse för verksamhetsåret 2015
Den vid årsmötet valda styrelsen har haft 8 styrelsemöten (samtliga per telefon) under 2015. Vi
har för närvarande 242 enskilda medlemmar och har under året 2015 haft 4 partnermedlemmar.
FMS har under verksamhetsåret 2015 arrangerat följande aktiviteter:


Vårmöte/årsmöte, 17 mars 2015
Plats: Stockholm
Deltagare: 49 Tema: Framtidens biostatistik



Statistikerträffen, 16 september 2015
Plats: Göteborg
Deltagare: 45

Tema: Blandat

Arrangerades i samarbete med Statistikkonsulterna, AstraZeneca och Göteborgs
Universitet.


Höstmöte, 20 oktober 2015
Plats: Lund
Deltagare: 43
Tema: health economics, health care databases and statistical research in hospitals

Kommande aktiviteter som hittills planeras under 2016 är Vårmöte/årsmöte i Stockholm,
Statistikerträffen i Göteborg (i samarbete med Statistikkonsulterna, AstraZeneca och Göteborgs
Universitet) samt ett Höstmöte i samarbete med DSBS.

Styrelse sedan 20150317:
Ordförande: Marcus Thuresson, Kassör: Annica Dominicus, Sekreterare: Caroline Weibull,
Ledamöter: Aldana Rosso, Anna Berglind, Nasser Nuru Mahmud och Anna Lindgren.
Revisorer för verksamhetsåret 2015 är:
Pär Karlsson, Mårten Vågerö
Representant i Svenska statistikfrämjandet:
Anna Lindgren
Representant i EFSPI:
Magnus Kjaer, Mattis Gottlow
Representant i Qvintensens redaktion:
Marie Linder
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Verksamhetsberättelse för Föreningen industriell statistik 2015
Styrelsen för Föreningen industriell statistik och SFK-StaM ber att få lägga fram följande
versamhetsberättelse:
Styrelse

Ordförande: Göran Lande
Sekreterare: Ingemar Sjöström, hemsidesansvarig
Kassör: Eileen Berntsson
Ledamot: Magnus Karlsson
Ledamot: Hans Alberg, representant i Svenska statistikfrämjandet
Ledamot: Leif Nilsson
SFK-adjungerad: Ingemar Sjöström
Revisorer: Anders Lundqvist och Peter Anton
Revisorsuppl.: Johan Svensson
Valberedning: Mats Franzén (sammankallande), Roland Langhé, Ylva Tingström

Föreningen kan utse en medlem i Statistikfrämjandets styrelse och under året har Hans Alberg haft denna
position. Ordförande Göran Lande och kassör Eileen Berntsson har var för sig varit firmatecknare för
föreningen. Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda möten. Föreningen har f.n. cirka
110 medlemmar.
I samband med årsmötet 2015 anordnades ett seminarium med rubriken ”Analys av service- och
tjänsteprocesser". Under verksamhetsåret har det hållits två Webbinarium, dokumenterade på föreningens
hemsida. Flera nya interaktiva övningar har skapats via hemsidan ovn.ing-stat.se.
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. Tyvärr har inte
medlemsenkäten givit mer än ett fåtal svar, trots upprepade utskick.
Höstens erbjudande om grundläggande utbildning fick ställas in p.gr.a för få deltagare.
Föreningen har också arbetat med hemsidan med möjligheter till interaktivitet med medlemmar och andra
intresserade.
Föreningens grupp på LinkedIn har f.n. 140 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 2016
Styrelsen
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Verksamhetsberättelse för Surveyföreningen 2015
Vid senaste årsmötet, den 17 mars 2015, utsågs en styrelse bestående av
Per Gösta Andersson (ordförande)
Jonas Ortman (sekreterare)
Maria Varedian (kassör)
Marcus Berg (webbansvarig)
Fredrik Jonsson
Karin Schneller
Åke Wissing
Adjungerade styrelseledamöter (valda på styrelsemöte 16:e april) : Jim Modin Larsson och
Kristina Zetterström
Åke Wissing har varit föreningens representant i Svenska statistikfrämjandets styrelse. Styrelsen
har under året haft 9 protokollförda sammanträden. (De två första hölls av förra verksamhetsårets
styrelse.)
Medlemmar
Surveyföreningen hade 54 privatpersoner som medlemmar och 3 institutionsmedlemmar vid
slutet av år 2015.
Ekonomi
Föreningen har under året gjort en vinst på 13 780 kr (före skatt). Föreningens egna kapital
uppgick vid årsskiftet till 67 000 kr.
Qvintensen
Jonas Ortman har varit Surveyföreningens representant i Qvintensens redaktionskommitté. Per
Gösta Andersson har i Qvintensen bidragit med ordförandespalt.
Arrangemang
”Kvalitet i webbpanelundersökningar”, halvdagsseminarium 12 februari, Klara Konferens,
Stockholm, Antal deltagare: ca 80.
”Big Data”, halvdagsseminarium 30 november, Klara konferens, Stockholm. Antal deltagare: ca
40.
Förberedelsearbete seminarier våren 2016: 18 februari: “Kvalitet i webbpanelundersökningar och
urvalsundersökningar”
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Uppsatspriset 2014
Edgar Bueno vann Surveyföreningens pris för bästa uppsats inom surveyområdet 2014 med
bidraget ”A without-replacement fixed-size sampling design”.
Webbpanelrapporten
Rapporten ”Kvalitet i webbpanelundersökningar” lades i engelsk språkgranskad version ut på
föreningens hemsida.

Per Gösta Andersson

11

Signatursida

____________________________
John Öhrvik (ordförande)

____________________________
Inger Eklund (vice ordförande)

____________________________
Can Tongur (skattmästare)

_____________________________
Carl Åkerlindh (sekreterare)

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

____________________________
Marie Wiberg (ledamot)

_____________________________
Maria Karlsson (ledamot, Cramér)

____________________________
Anna Lindgren (ledamot, FMS)

_____________________________
Hans Alberg (ledamot, Industri)

____________________________
Åke Wissing (ledamot Survey)
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Bilaga 1: Balansrapport
Konto

IB

Immateriella anläggningstillg.
1054 Aktieindexobligatio
1055 Lux korträntefond
1056 Stabil 25, blandfon
Summa Immateriella anl.ti

244 425.00
80 879.30
94 800.13
420 104.43

Kundfordringar
1510 Kundfordringar
1511 Gamla kundfodringar
Summa kundfordringar

121 427.60
18 053.00
139 480.60

Övriga kortfr fordringar
1630 Avräkning skatter o
Övriga Kortfr.fordringar

15 355.00
15 355.00

Förändring
-244 425.00
-39.18
1 933.56
-242 530.62

UB
0.00
80 840.12
96 733.69
177 573.81

21 304.00
18 053.00
39 357.00

-12 968.00
-12 968.00

2 387.00
2 387.00

2 000.00

2 000.00

0.00
93 117.00
0.00
-22 159.45
154 799.54
225 757.09

21.00
124 400.56
56 856.56
27 840.67
490 733.21
699 852.00

Övrigt
1799 Observationskonto
Kassa och bank
1910 Kassa
1911 Sparkonto
1915 Bidragskonto
1920 Postgiro
1942 Företagarkonto
Summa kassa och bank

21.00
31 283.56
56 856.56
50 000.12
335 933.67
474 094.91

SUMMA TILLGÅNGAR

1 049 034.94

Eget capital
2010 Eget kapital, exkl.

-1 083 973.80

0.00

-1 083 973.80

-53 142.00

53 142.00

0.00

88 080.86

97 426.52

185 507.38

-1 137 115.80

53 142.00

-1 083 973.80

22 703.39

22 703.39

2440 Leverantörsskulder

Skatteskulder
2510 Skatteskulder
* Se notering /CAN 2016-02-14
Summa E.K+Skulder

921 169.81

Beräknat resultat
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Bilaga 2: Resultaträkning
Konto

Rörelse

%

Rörelsens huvudintäkter
3901 Medlemsavgifter
3110 Försälj e-post, momspliktig

214 380.00
156 500.00

0.58
0.42

Summa Huvudintäkter

370 880.00

1.00

Rörelsens huvudutgifter
4110 Tryck & Layout
Qvintensen
4190 Övrigt Qvintensen

-89 920.00
-12 868.55

0.26
0.04

5411 Möten och utlägg styrelse

-47 842.00

0.14

5420 Bokföringsprogramvara

-1 468.00

0.00

4400 Workshop dec. 2014

-8 750.00

0.03

6211 Telefonmöten
6540 Hemsidans domän
Punkt.se

-2 861.00

0.01

-280.00

0.00

5906 Medlemsregistret

-28 476.00

0.08

6250 Porto och utgifter fakturor

-10 936.00

0.03

7210 Löner Qvintensen
7240 Styrelsearvoden
7510 Arbetsgivaravgifter

-55 000.00
-50 000.00
-32 991.00

0.16
0.15
0.10

-341 392.55

1.00

Summa Huvudutgifter
Ränte in/utgifter m.m.
8300 Ränteintäkter
8314 Kostnads/Intäktsränt
8423 Räntekostnader skatter
8520 Bankprovisioner
8910 Bolagsskatt

13 092.92
1 941.00
-1 061.00
-3 567.10
-17 189.48

Summa räntor m.m.

-6 783.66

Beräknat resultat

22 703.79
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Bilaga 3: Övriga poster och uppdrag under 2015
Revisorer
Per Dahmström
Martin Ribe
Daniel Thorburn (Suppleant)

Valberedning
Jonas Selling (sammankallande)
Eiwor Höglund Dávila
Lars Rönnegård

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
John Öhrvik

Representanter SJS
Representant i SJS styrelse
Kontaktperson
Nationell editor

Tom Britton
Maria Karlsson
Rolf Larsson

Representant i ECAS
Hans Nyquist t.o.m. september 2015
Lars Rönnegård fr.o.m. september 2015
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