
Protokoll för FMS styrelsemöte      onsdag 2015-06-17 
 

Tid, plats:  10.00-11:00, telefonmöte 
 

Närvarande 
Ledamöter: Marcus Thuresson, Caroline Weibull, Anna Lindgren, Aldana Rosso, Nasser Nuru Mahmud 
Övriga: Magnus Kjaer, Mattis Gottlow 
 
 
Ärende Ansvarig Utfall 

1. Kallelse och dagordning Marcus  Godkänt 

2. Föregående protokoll Caroline Godkänt. Protokoll från föregående styrelsemöte (2015-05-07) har mejlats ut till 

styrelsen. 

3. Qvintensen Marie L - 

4. Statistikfrämjandet Anna L Statistikfrämjandet har haft ett möte sen sist, men Anna kunde inte vara med och 

inget protokoll från det mötet utskickat ännu.  

5. Avslutade aktiviteter  - 

6. Kommande aktiviteter   

• Statistikerträffen Marcus Preliminärt datum för Statistikerträffen är 16 september. Marcus kan ej åka, och 

FMS kommer ej att ha sitt live-möte vid detta tillfälle. Så fort det finns ett 

program tillgängligt kommer Caroline cirkulera detta bland FMS medlemmar. 

• Höstmöte 2015 Marcus Datum och plats är klart sent tidigare (Anna L har nu bokat lokal). Caroline och 

Anna B kommer försöka hitta någon mer som kan vara med i 

programkommitteen. Planen är att börja kontakta potentiella talare i augusti. 

7. Medlemsfrågor Annica Vi har fått in två nya medlemsansökningar (Eva Johansson, Uppsala, och Sara 

Bengtsson, Skövde).  

8. Utskick/medlemsavgifter etc. Annica Mejl om medlemsavgift har gått ut till alla FMS medlemmar. Partners är samma 

som föregående år, med samma avgift (5000 SEK) som går till stipendium. 

Styrelsen diskuterade hur Astra Zenecas partnerskap skulle kunna se ut; de har 

flera olika avdelningar och eventuellt kan det vara ett alternativ att specifika 

avdelningar är partners. Annica kommer att skicka inbjudan om partnerskap till 

Magnus och Mattis, så att de kan vidarebefordra dessa till respektive avdelning.  

9. Hemsidan, arkiv Aldana Aldana uppdaterar hemsidan kontinuerligt. Hon ska lägga in datum och plats för 

höstmötet inom kort. 

10. EFSPI Magnus 

Mattis 

EFSPI har haft möte som Mattis var med på. De kommer att börja ta betalt för 

vissa möten. För 2015 är 4 stycken olika events inplanerade framöver. EFSPI har 

även nya special interest-grupper, se hemsidan. 

Magnus har undersökt hur stor medlemsavgiften till EFSPI bör vara för FMS. 

Den är baserad på antal medlemmar, så Magnus ska skicka in till EFSPI att FMS 

hade 165 stycken medlemmar 2014, och se om det påverkar vår medlemsavgift. 

11. Övrigt  FMS stipendium: Styrelsen bestämde att Caroline ska skicka en utlysning så fort 

som möjligt. Deadline för ansökan bestämdes till 14 augusti. 

12. Kommande möten  Planeras till tredje veckan i augusti, Marcus kommer att skicka ut en Doodle. 
 


	Ärende

