
Protokoll för FMS styrelsemöte      fredag 2016-02-19 
 

Tid, plats:  13.00-14:30, telefonmöte 
 

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

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

1. Kallelse och dagordning Marcus  Godkänt. 

2. Föregående protokoll Caroline Godkänt. Protokoll från föregående styrelsemöte (2016-01-18) ligger på 

Dropbox. 

3. Qvintensen Marie L Statistikfrämjandet har hittat en redaktör som kan tänka sig att göra ett nummer 

(Jan Wretman), så det kommer ett nummer av Qvintensen vilket utkommer i juni. 

Deadline för detta nummer är egentligen 29 februari, men de nyvalda 

styrelsemedlemmarna (i sektionerna) kommer få möjligheter att skicka in 

presentationer av sig själva efter respektive årsmöten.  Tanken är sen att få ihop 

en grupp av redaktörer så att Qvintensen kan fortsätta att komma ut. 

4. Statistikfrämjandet Anna L Inget nytt, nästa styrelsemöte är i eftermiddag. Program för årsmötet är på gång. 

5. Avslutade aktiviteter   

6. Kommande aktiviteter   

• Årsmöte/vårmöte 2016 Marcus Lokal bestämd till Ahlmannsalen på Stockholms Universitet. Marcus ska 

undersöka alternativ till lunch, planen är att ordna med en smörgåslunch som 

FMS bjuder på, samt kaffe vid anmälning och fika på eftermiddagen. 

Programmet är delvis klart, Marcus saknar vissa titlar på presentationer, efter 

detta kan inbjudan skickas ut. Annica skickar verksamhetsberättelse till 

revisorerna. Marcus har skrivit en motion angående höjning av medlemsavgiften. 

Denna ska med i utskicket med inbjudan, med länk med hur man anmäler sig. 

Caroline gör utskick så snart programmet är helt klart. Astra Zeneca kommer 

delvis sponsra vårmötet; de kunde bidra med cirka 5000 kronor. Från styrelsen 

kommer Marcus, Annica, Anna L, Magnus och Mattis. 

• Statistikerträffen 2016 Marcus Statistikerträffen 2016 blir av, ingen mer information finns i nuläget. 

• Höstmöte 2016 Marcus Programkommittee för höstmötet är upprättad. 

7. Medlemsfrågor Annica Inga nya medlemmar. Annica har återigen blivit kontaktad av Per Lytsy angående 

undersökning av statistiker, han kommer få göra ett utskick till våra medlemmar. 

Caroline återkopplar till honom om detta. Angående partners är eventuellt SOBI 

(Swedish Orphan Biovitrum) intresserade av att bli partners. PCG som är 

beslutade som partners bör få sin logotyp på både hemsidan och vårmötets 

program. 

8. Utskick/medlemsavgifter etc. Annica - 

9. Hemsidan, arkiv Aldana Aldana lägger till protokoll som saknas på hemsidan, samt lägger dit program för 

vårmötet när det är klart. 

10. EFSPI Magnus 

Mattis 

Planer inför mötet i Mölndal pågår. Ingen agenda är satt ännu. Marcus har mejlat 

till EFSPI angående FMS avgift. För 2016 är det för sent att ändra något. Fler 

länder än Sverige har problem med den höga avgiften, och detta är något som 

EFSPI kommer att titta på inför framtiden.  



11. Kommande möten  Detta är sista mötet med den befintliga styrelsen. Nästa styrelsemöte 

sammankallas av FMS nya ordförande efter vårmötet. 
 


	Ärende

