
Protokoll fört vid styrelsemöte, torsdagen den 17 septem-

ber 2020

Tid: 16.00-17.20.
Deltagare: Tom Britton, Annika Lang, Yuli Liang, Anders Lundquist, Fredrik
Olsson, Jesper Rydén.

1. Närvaro. Möte via Zoom.

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

3. Rapport från ordförande.

• Konferensen Stochastic and statistical methods in insurance and �nance

ägde rum den 15 september, ett uppskattat arrangemang med ett 30-tal
åhörare. En kort notis kan införas på hemsidan, eventuellt i Qvintensen.
Tom B har skickat tack till talarna. Jesper R kan på hemsidan lägga
länkar till presentations�lerna.
Tom B re�ekterade över att digitala seminareserier kanske ges vid olika
svenska lärosäten, det kan vara en uppgift för Cramérsällskapet att sprida
information kring dessa. (Exempel, Jesper R: serie vid SLU med föredrag
kring maskininlärning och stora datamängder i olika tillämpningar, The
Digital SLU � länk kan ges i utskick.)

• Nordstat 2023, Sverige arrangerar: Korrespondens har skett med Statis-
tikfrämjandet men inga konkreta nyheter.

4. Rapport från kassör. Anders L har kontaktat Statistikfrämjandets sekreter-
are, avvaktar svar.

5. Rapport från sekreterare.

• Uppdateringar av hemsida (protokoll).

• Korrespondens med medlemmar: dels fråga om avgift för höstmötet, dels
förslag från Lars Rönnegård om webinar med Yudi Pawitan och Youngjo
Lee, baserat på deras färska artikel från Statistical Science. Jesper R kan
gå vidare i kontakten med Lars R.

• I en mejlkorrespondens inom Statistikfrämjandets styrelse dök frågan
kring statistiska mått vid bedömning av publikationer upp. Kanske ett
ämne att ta upp i Qvintensen vid tillfälle.

6. Rapport från Statistikfrämjandet. Möte genomfört den 31 augusti. För
aktiviteter på gång, se det nyhetsbrev som skickats ut den 8 september. Notera
speciellt (digital) årsmöteskonferens den 20 oktober, World Statistics Day, på
temat Statistik och framtid; talare bl.a. SCBs generaldirektör Joakim Stymne.
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7. Höstmötet i Lund, 19-20 november. Beslut att satsa på fysiskt möte
med möjligheter till digital medverkan och närvaro, s.k. hybridmöte. Språk:
engelska. Avgift: 700 kr (endast för fysiskt deltagande); som för höstmötet
2019 ingår i priset �ka, middag dag 1 och lunch dag 2. För de föredragshål-
lare som saknar möjlighet att täcka kostnader, kan Cramérsällskapets styrelse
kontaktas.

Talare som accepterat, seniora: Thomas Holgersson, Aila Särkkä, Jimmy Ols-
son, Tom Britton. Därutöver tillkommer presentationer från representanter
för lärosäten. Doktorander: Christo�er Olsson (sannolikhet, UU); Maria Juh-
lin (signalbehandling, LTH); Erik Thorsén, Gustav Alfelt (inferens, SU); Olof
Zetterqvist (WASP-doktorand, Chalmers/GU).

Detaljplanering av konferensen får ske via mejlkorrespondens, innan nästa
möte (19 oktober, se �9). Dag 1 avslutas förslagsvis med en enkel postersession
av doktoranders forskning.

Att göra: Tom B kontaktar Ola Hössjer (medverkan via Zoom). Yuli L kon-
taktar industridoktorand vid Örebro univ (SCB). Anders L kontaktar nyligen
disputerad person från Umeå. Fredrik O kontaktar möjlig talare från Dan-
mark. Jesper R gör utkast till utskick som sker i slutet av vecka 39. Alla:
doktorand med bakgrund från annat land?

8. Övriga frågor. Tom B ger Cramérpristagarens kontaktuppgifter till Anders
L och Jesper R (förmedling av prissumma och diplom).

9. Nästa möte. Nästa möte äger rum måndagen den 19 oktober kl. 15.00.

Vid protokollet: Justeras:

Jesper Rydén Anders Lundquist
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