
Protokoll fört vid styrelsemöte, fredagen den 17 jan-

uari 2020

Tid: 14.30-15.30.
Deltagare: Tom Britton, David Bolin, Yuli Liang, Anders Lundquist, Jesper Ry-
dén.

1. Närvaro och föredragningslista. Möte via Zoom. Dagordningen godkän-
des.

2. Utseende av sekreterare och justeringsperson. Jesper R utsågs till
sekreterare, Anders L till justerare.

3. Rapport från kassör. Preliminärt bokslut: höstmötet gick med försik-
tigt plus; större utgiftsposter: Cramérpriset 2019 (5 000 kr), bankavgifter
(1 100 kr); 10 enskilda medlemsavgifter har inbetalts och en institutionsavgift.
Anders L skickar Excel�l eller motsvarande till styrelsen inför årsmötet.

4. Rapport från sekreterare. Jesper R redogjorde för uppdateringar av hem-
sidor, såsom information om presenterade avhandlingar.

5. Rapport från Statistikfrämjandet. Fredrik O meddelade i förväg infor-
mation från Statistikfrämjandet: tankar kring centralisering av medlemsregis-
ter, medlemsavgifter samt vid vilken tidpunkt medlemsavgiften ska tas in.
Diskussion: enligt Cramérsällskapets stadgar bestäms medlemsavgiften av
årsmötet (ett förslag för detta år kan vara 75 kr), dvs. i vår underförening.
Statistikfrämjandet må hantera indrivningen av avgifterna. Förslag att An-
ders L efter årsmötet upprättar en lista, inkl. de tidigare medlemmar som inte
var med på höstmötet. Vår målsättning måste vara att öka antalet medlem-
mar.

Diskussion kring utskick av jobbannonser. Många akademiska tjänster annon-
seras inte ut; orsak att prefekter och motsvarande inte känner till möjligheten,
eller anses priset möjligen för avskräckande i förhållande till eventuell vinst?
Diskussion kan tas upp med lämplig kontakt i Statistikfrämjandet.

7. Cramérpriset. Fem inkomna nomineringar att bedöma. Onsdag eller tors-
dag vecka 4 skickas rangordningar av kandidater internt inom styrelsen inför
mötet fredagen den 24 januari. Man kan fundera över lämpliga personer att
bjuda in (ett tips kan t.ex. vara att se på betygsnämndens ledamöter). Tom B
frågar Fredrik O huruvida han vill deltaga i bedömningen.

8. Årsmötet. Detta äger rum fredagen den 20 mars i Stockholm och utlyses 2
månader i förväg, vilket får anses vara gjort i samband med mejlutskick in-
nan jul. Kallelse och handlingar skall vara tillgängliga senast 2 veckor innan.
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Anders L ansvarar för ekonomisk rapport, Tom B för verksamhetsberättelse.
Tom B kontaktar Fredrik O för vidare organisatoriska detaljer kring lokal, �ka
etc. Styrelsemedlemmar kontaktar Tom B huruvida de önskar kvarstå kom-
mande verksamhetsår, varvid Tom B kontaktar Georg Lindgren i valberednin-
gen.

Förslag på struktur. Förmiddag: föredrag med 4-5 talare med anknytning till
Cramérpristagarens forskningsområde. Eftermiddag: föredrag från Cramér-
pristagaren, följt av årsmöte. Dagens aktiviteter är kostnadsfria. Statistik-
främjandet kan möjligen bidra med medel för att täcka resekostnader för in-
bjudna talare.

9. Övriga frågor. Diskussion kring kommande aktiviteter 2020.

Höstmöte. Ett möjligt tema kring undervisning kan vara examination: Hur ex-
amineras lämpligen satta kursmål? Hur ska man hantera digitalisering av exa-
minationsmoment? Ett annat ämne är forskarutbildning. Hur bedrivs den vid
olika lärosäten, och hur kan en eventuell samordning ske (jfr. t.ex. GRAPES,
Swedish Network for Graduate and Postgraduate Education in Statistics). Jes-
per R kontaktar Dietrich von Rosen som är aktiv inom GRAPES; Cramérsäll-
skapet kan spela en stöttande roll inom �nansiering av sådan verksamhet.

10. Kommande möten. Nästkommande möten: Fredagen den 24 januari, kl.
14.00; fredagen den 14 februari kl. 14.00.

Vid protokollet: Justeras:

Jesper Rydén Anders Lundquist
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