
Protokoll för FMS styrelsemöte, onsdag 2016-05-17 
 

Tid, plats: 15:00 – 16:30, telefonmöte 

 

Närvarande: 

- ledamöter: Paul Dickman, Annica Dominicus, Sini Kilpeläinen, Aldana Rosso, Åsa Hellqvist 

Bodil Svennblad, Anna Lindgren 

- övriga:  

 

Ej närvarande: Magnus Kjaer, Mattis Gottlow, Marie Linder 

 

Ärende Ansvarig Utfall 

1. Kallelse och dagordning Paul  Godkänt. 

2. Föregående protokoll Sini Godkänt.  

3. Qvintensen Marie Inget nytt. Mattis hade blivit kontaktad av några som 

ville skriva ett minnesord för Jan Lanke i Qvintensen.   

4. Statistikfrämjandet Anna Träffas på onsdag nästa vecka. 

Certifiering av statistiker har börjat komma upp. 

5. Kommande aktiviteter 

 

  

 Höstmöte 2016 

 

 

 

 

 Statistikerträffen 

 

 

 

 

 Årsmöte/Vårmöte 2017 

Paul 

 

 

 

 

Paul 

 

 

 

 

Paul 

Info har gått ut till medlemmarna. 

Förfrågan om student-rabatt har kommit till FMS-mail. 

Vi har gått ut med information om att stipendium kan 

ansökas för den här typen av konferenser. Annika 

stämmer av frågan med Per Larsson.  

Anordnas i Göteborg i september, antingen den 14:e 

eller 21:a. Paul har haft kontakt med Mats Rudholm. 

Paul kommer att delta och antingen prata själv eller 

hitta någon annan talare. Mer info kommer, tas upp 

på nästa möte. 

 

Inget nytt. 

   

6. Stipendium Sini Sista ansökningsdag 14 augusti 2016. Inga 

ansökningar har än så länge tillkommit. Studenter 

kan ansöka om diplom för att delta i konferenser. 

FMS-styrelsen får ta ett beslut över inkomna 

stipendier tillsammans i augusti, före detta kan inga 

stipendier utlovas. Paul föreslog att prioritera master-

studenter.  

7. Medlemsfrågor Annica 2 ansökningar har kommit.   

8. Utskick/medlemsavgifter etc. Annica Påminnelse om årsavgiften skickas inom kort.   

9. Hemsidan, arkiv Aldana Aldana har uppdaterat information om 

styrelsemedlemmar på hemsidan. Nya medlemmar 

kan skicka en bild till henne. Info om höstmöte läggs 

upp på hemsidan. 



10. EFSPI Magnus, 

Mattis 

Inget nytt.  

 

11. Övriga punkter 

 

 Certifiering av statistiker 

 

 

12. Kommande möten 

 

 Nästa styrelsemöte 

 

 

  

 

Mer om certifieringen kan man läsa här: 

http://www.certstat.se/  

 

 

 

Paul har skickat en Doodle-förfrågan. Förslag på 

punkter att ta upp kan skickas till Paul. 

 

 


