
Protokoll för FMS styrelsemöte      måndag 2016-01-18 
 

Tid, plats:  13.00-14:30, telefonmöte 
 

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

Nasser Nuru Mahmud 
Övriga: Mattis Gottlow, Magnus Kjaer,  Marie Linder 
 
 
Ärende Ansvarig Utfall 

1. Kallelse och dagordning Marcus  Godkänt. 

2. Föregående protokoll Caroline Godkänt. Protokoll från föregående styrelsemöte (2015-11-04) ligger på 

Dropbox. 

3. Qvintensen Marie L Mötet i Stockholm blev inställt. Fortfarande ingen redaktör tillsatt. 

Statistikfrämjandet har på sitt senaste möte diskuterat Qvintensens framtid och 

huruvida ett team av redaktörer (istället för en enskild person) kan vara aktuellt. 

Ett antal personer har även blivit tillfrågade om att ingå i detta, men ännu är inget 

klart. 

4. Statistikfrämjandet Anna L Statistikfrämjandet hade styrelsemöte 11 januari, främst diskuterades Qvintensen 

och årsmötet.  

5. Avslutade aktiviteter  - 

6. Kommande aktiviteter   

• Årsmöte/vårmöte 2016 Marcus Statistikfrämjandet har valt Klara konferens för sitt årsmöte, och även bokat 

lokaler åt sektionerna. Styrelsen diskuterade vem som betalar för dessa lokaler, 

då de kostar en hel del. Anna L ska undersöka om FMS måste betala själva; i så 

fall kommer FMS ha sitt möte på annat håll. Apropå detta lämnas frågan om fika 

och lunch till senare tillfälle då plats är bestämd. 

Programkommitteen för mötet består av Marcus, Anna Torrång, Åsa Hellquist 

och Phillippe Wagner. Mötet kommer vara ett heldagsmöte och inte ha något 

specifikt tema. Kommitteen kommer att erbjuda tidigare FMS-stipendiater att 

presentera på mötet. 

Caroline skickar ut mejl till medlemmar om datum och att mer information 

kommer senare. 

• Höstmöte 2016 Marcus I år är mötet i samarbete med DSBS och i Sverige. Per Larsson (NovoNordisk) 

och Gabriel Abrieu (AZ) kommer att vara del av programkommitteen, ihop med 

två representanter från DSBS. 

7. Verksamhetsberättelse 2015  Marcus har cirkulerat ett utkast till styrelsen. Medlemsantalet 2015 uppgår till 

230 + nya ännu ej registrerade medlemmar. Antal betalande är 198 stycken. 

Verksamhetsberättelsen skrivs under av styrelsen på årsmötet.  

8. Medlemsfrågor Annica 22 medlemmar har betalat dubbel medlemsavgift för 2015. Annica kommer att 

meddela dem att de är betalda för 2016 också. 

PCG är nytt partnerföretag för 2016.  

9. Utskick/medlemsavgifter etc. Annica Då FMS har haft ett negativt resultat de senaste åren, diskuterade styrelsen om 

det kan vara aktuellt att höja medlemsavgiften. Styrelsen beslutade att föreslå på 

årsmötet att avgiften höjs till 75 kronor. Partneravgiften föreslås vara samma för 

2016.  

Styrelsen diskuterade om det kan vara aktuellt att ta betalt för att göra utskick 



(arbetsannonser etc.) till medlemmar, men beslutade att inte göra detta. Istället 

kan företag välja att bli partners, och därigenom få ett antal fria utskick varje år 

(som det är nu). 

10. Hemsidan, arkiv Aldana Aldana ej närvarande på mötet. 

11. EFSPI Magnus 

Mattis 

Ny ordförande i EFSPI: Marissa Bacchi. EFSPI efterlyser medlemmar till deras 

special interest-grupper. Mer information finns på deras hemsida. 

Avgiften i EFSPI är baserad på 4 nivåer som sattes från början. Eventuellt kan ett 

land byta nivå, men det är inte helt tydligt. Styrelsen föreslår att vi skriver och 

motiverar varför vi bör ligga på lägsta nivån, Marcus gör ett utkast och tar med 

till Mattis/Magnus.  

På förslag inom EFSPI är att medlemmar ska betala en lägre kostnad på möten. 

Nästa EFSPI-möte är i april i Mölndal. 

12. Kommande möten  Nästa möte i februari. Marcus skickar ut en Doodle med förslag. 
 


	Ärende

