
Verksamhetsberättelse för Cramérsällskapet 2019/20

I mars 2019 valdes följande styrelse för Cramérsällskapet:
Tom Britton, ordförande
Jesper Rydén, sekreterare
Anders Lundquist, kassör
David Bolin
Yuli Liang
Fredrik Olsson (även kontaktombud gentemot Statistikfrämjandet)

Samtliga medlemmar i styrelsen förutom David Bolin var nyinvalda. Verksamheten hade under de 
senaste åren gått på sparlåga, något som den nya styrelsen bestämde sig för att ändra på. Styrelsen 
har sammanträtt sammanlagt 8 gånger via nätet, samt på höstmötet.

Det beslutades tidigt att först visa upp verksamhet och först därefter aktualisera medlemsregistret. 
Under våren utsågs kontaktpersoner vid samtliga högskoleinstitutioner med statistisk verksamhet. 
Det planerades även för höstmötet som sedermera också ägde rum i SLUs lokaler i Ultuna 
30/9+1/10 (se nedan).

Under våren skickades nyhetsbrev ut till medlemmar och kontaktombud med information om 
höstmötet, med information om konferenser, samt om önskemål om tips på aktiviteter som 
Cramérsällskapet bör engagera sig i. Ett sådant tips är att Cramérsällskapet skall stödja initiativ till 
nationella doktorandkurser i statistiska ämnen som hålls som intensivkurser. Styrelsen är mycket 
positiv till detta och hoppas kunna stötta sådana kurser under det kommande verksamhetsåret.

Cramérsällskapets höstemöte arrangerades 30/9+1/10 vid SLU. Mötets tema var ”Ny statistik – ny 
undervisning?”. Mötet samlade 42 deltagare från 12 lärosäten och 14 institutioner och med 
presentationer både från våra Nordiska grannar: Geir Storvik, Oslo, och Ole Winther, DTU, samt att
samtliga medverkande institutioner redogjorde för hur de tar sig an den nya statistiken (machine 
learning m.m.) i sin undervisning. Mötet avslutades med en paneldiskussion där Tom Britton 
modererade, Henrik Hult och Anders Lundquist samt Ole och Geir satt i panelen, och övriga 
deltagare medverkade aktivt. Diskussionerna var aktiva och intressanta. Det framkom också att 
många uppskattade regelbundna nationella möten om utbildningsfrågor m.m.

Under hösten/vintern har de två huvudsakliga punkterna för styrelsen varit att annonsera och utse 
årets Cramérpristagare, och att planera för årsmötet den 19/3, vilket även inkluderar en konferens på
ett tema som bestäms av Cramérpristagarens forskningsområde. Vid deadline den 15 januari hade 
det inkommit 6 nomineringar till Cramérpriset för bästa dr-avhandling med statistiskt/probabilistiskt
innehåll som försvarats under 2019. Samtliga 6 nomineringar höll en hög nivå och till vinnare av 
priset utsågs Felix Wahl, Matematiska institutionen vid Stockholms universitet, för hans 
avhandling: Micro-level claims reserving in non-life insurance. Konferensen i samband med 
årsmötet kommer därför ha temat ”Statistiska och probabilistiska metoder inom försäkring och 
finans”, med följande talare (förutom Felix själv): Mathias Lindholm (Stockholms universitet), 
Kjersti Aas (Oslo), Salla Franzén (SEB), Moritz Schauer (Chalmers), Tobias Rydén (Stockholms 
universitet och Lynx asset management) och Erik Lindström (Lund).

Inför det kommande verksamhetsåret har initiala planer/diskussioner tagits för att: skapa ett aktuellt 
medlemsregister, organisera ett höstmöte, preliminärt på temat ”Forskarutbildning i 
statistiska/probabilistiska ämnen”, samt att medverka/stötta nationella doktorandkurser (beskrivet 
ovan). Det får dock bli för den nya styrelsen att avgöra och genomföra aktiviteter.

Tom Britton, Cramérsällskapets ordförande verksamhetsåret 2019/2020


