
Protokoll för FMS styrelsemöte      fredag 2015-05-07 
 

Tid, plats:  13.00-14:30, telefonmöte 
 

Närvarande 
Ledamöter: Marcus Thuresson, Caroline Weibull, Annica Dominicus, Anna Lindgren, Aldana Rosso, Nasser Nuru 

Mahmud, Anna Berglind 
Övriga: Mattis Gottlow, Marie Linder 
 
 
Ärende Ansvarig Utfall 

1. Kallelse och dagordning Marcus  Godkänt 

2. Föregående protokoll Caroline Godkänt. Protokoll från föregående styrelsemöte (2015-04-10) ligger på 

Dropbox. 

3. Qvintensen Marie L Aldana och Annica har skickat in presentation av sig själva, och Per Broberg 

(FMS-stipendiat) har skickat in text gällande den kurs han sökte stipendium för. 

Fortfarande ingen ersättare till redaktören Dan, oklart vad som händer efter att 

detta nummer (som är Dans sista). Alla får gärna höra sig för med kollegor etc. 

4. Statistikfrämjandet Anna L Inget att rapportera, nästa möte är kommande måndag. 

5. Avslutade aktiviteter  Vårmöte: Räkningar betalda samt ersättning för utlägg och resekostnader för 

Aila.  

6. Kommande aktiviteter   

• Statistikerträffen Marcus Inget nytt. Marcus ska höra sig för om det händer något. 

• Höstmöte 2015 Marcus Datum och plats för höstmötet bestämdes till 20 oktober, Lunds Universitet 

(MatStat). Anna L kommer att boka lokal, och sitter tillsammans med Aldana i 

programkommittén. Anna B och Caroline hör sig för om ytterligare personer som 

eventuellt vill vara med ifrån Göteborg och Stockholm respektive. Styrelsen 

diskuterade tema/struktur för mötet – presentationer eller workshop är två 

alternativ. 

Apropå höstmötet diskuterade potentiella samarbeten med andra organisationer i 

Norden. Norge har endast en motsvarande Statistikfrämjandet (”Norsk Statistisk 

Forening”), Danmark likaså (”Dansk Selskab for Teoretisk Statistik”) bortsett 

från DSBS (”Danish society for Biopharmaceutical Statistics”). I Finland finns 

två olika biostatistiska föreningar – SSL (”Statisticians in Finnish Pharmaceutical 

Industry”), vilka vi har haft möten tillsammans med förut, samt ”Biostatistiska 

föreningen i Finland” (www.biostatistiikanseura.org). Styrelsen diskuterade om 

inte den senare kan vara aktuell att kontakta ang. framtida gemensamma möten. 

7. Medlemsfrågor Annica Bénédicte Delcoigne har mejlat till FMS och vill bli medlem, Annica har svarat. 

8. Utskick/medlemsavgifter etc. Annica Så snart Annica får tillgång till konton kommer hon skicka ut till alla medlemmar 

angående medlemsavgift. 

9. Hemsidan, arkiv Aldana Aldana har mejlat styrelsen och bett om bilder på de som ej ligger uppe redan. 

Hon kommer även att kontakta alla talare från vårmötet och fråga om vi kan 

lägga upp deras presentationer. En ny idé till hemsidan är att kunna anmäla 

intresse om att bli medlem på hemsidan via ett formulär. Aldana kommer titta på 

detta. Styrelsen diskuterade även access till hemsidans admin-sida samt vår 

Dropbox och bestämde att vi ska ta bort alla tidigare styrelsemedlemmar. 

10. EFSPI Magnus 

Mattis 

Magnus ska kolla upp om vår medlemsavgift till EFSPI är korrekt satt i nuläget. 

Styrelsen diskuterade hur avgiften kan finansieras då hela intäkten från våra 

medlemmar går till detta. Då enskilda företag inte bör stå för avgiften 

http://www.biostatistiikanseura.org/


diskuterades andra potentiella lösningar, t.ex. höjd partneravgift från 

läkemedelsföretag (AZ främst). Beslut i frågan: Vi går vidare med att undersöka 

möjliga sätt att finansiera detta, om det inte löser sig kommer styrelsen ta upp 

frågan om medlemskap i EFSPI igen.  

11. Övrigt  - 

12. Kommande möten  Nästa möte blir ett live-möte! Någon gång i juni – Marcus skickar ut en Doodle. 
 


	Ärende

