
Protokoll för FMS styrelsemöte      fredag 2015-11-04 
 

Tid, plats:  10.00-11:10, telefonmöte 
 

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

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 (2015-09-25) ligger på 

Dropbox. 

3. Qvintensen Marie L Oklart läge. Statistikfrämjandet har inbjudit till möte den 19 november klockan 

16:30 angående Qvintensens framtid. Marie Linder kommer gå dit. Mötet 

websänds även för de som är intresserade men inte kan gå dit. Fortfarande är 

Statistikfrämjandet intresserade av tips på någon som vill vara ny redaktör. 

4. Statistikfrämjandet Anna L Statistikfrämjandet planerar att ha sitt årsmöte måndag 14 mars i Stockholm, 

förhoppning om att sektionerna kan ha sina möten tisdag den 15 mars.  

5. Avslutade aktiviteter   

• Höstmöte Aldana Mötet gick bra. 40 personer var anmälda, inget stort bortfall. Aldana kommer 

lägga upp presentationer på hemsidan. Kostnader för FMS innefattar fika samt 

resekostnader för 3 personer som talade på mötet. Annica inväntar kvitton. 

6. Kommande aktiviteter   

• Årsmöte/vårmöte 2016 Marcus Datum ser ut att bli tisdag 15 mars i Stockholm. Programkommittee sätts ihop vid 

FMS nästa styrelsemöte. 

• Höstmöte 2016 Marcus Marcus har blivit kontaktad angående att ha mötet tillsammans med DSBS igen. 

Styrelsen beslutar att vi ska fortsätta med detta. Eftersom dessa möten är 

inriktade mot läkemedelsindustrin vore det att föredra om programkommitteen (i 

alla fall delvis) bestod av personer anställda på AZ, Novonordisk eller dylikt. 

Anna B och Mattis tar upp detta med AZ för att se vad som är möjligt. Marcus 

kontaktar Per Larsson (Novonordisk) för att se om han är intresserad av att vara 

med igen. Aldana kontaktar TFS (som var med och sponsrade höstmötet) för att 

se om de är intresserade. 

7. Medlemsfrågor Annica Fem nya medlemsförfrågningar har kommit in. Annica har även jobbat med att 

korrigera mejladresser. 

8. Utskick/medlemsavgifter etc. Annica 

(Anna B) 

Per 1 november: 197 betalande medlemmar. Anna B ska titta vidare på huruvida 

AZ kan betala flera partneravgifter, då statistikerna är uppdelade på 2 större 

sektioner, vilket verkar troligt att det skulle gå. Detta skulle givetvis ge AZ fler 

utskick per år, samt att båda logotyper för de två sektionerna visas upp på 

program, hemsida etc. 

9. Hemsidan, arkiv Aldana 

(Anna L) 

Aldana har fått information om att plattformen för hemsidorna för 

Statistikfrämjandet och sektionerna ska uppdateras, bland annat för att sidorna 

ska bli mobilanpassade etc. Det kommer mer information om detta, och den stora 

uppdateringen sker externt och bekostas av Statistikfrämjandet. 

10. EFSPI Magnus 

Mattis 

Möte i Tyskland den 19 november, Mattis ska dit. En fråga från styrelsen som 

han tar med sig är huruvida FMS betalar en korrekt medlemsavgift givet antal 



betalande medlemmar i FMS. Om styrelsen kommer på övriga frågor för Mattis 

att ta med sig, kan vi mejla honom om det. 

11. Övrigt   

• Fråga om utlämnande av 
medlemsregister i 
forskningssyfte 

Annica 

Marcus 

Styrelsen beslutar att FMS kan göra utskick (samt påminnelse) med inbjudan till 

deltagande i studien, men ej länkar till enkät och ej heller lämna ut 

medlemsregistret. Annica kontaktar forskaren igen med information om detta.  

12. Kommande möten  Marcus skickar ut en Doodle med förslag. 
 


	Ärende

