
Protokoll för FMS styrelsemöte, onsdag 2016-08-17 
 

Tid, plats: 10:00 – 11:30, telefonmöte 

 

Närvarande: 

- ledamöter: Paul Dickman, Annica Dominicus, Sini Kilpeläinen, Anna Lindgren 

- övriga: Magnus Kjaer, Mattis Gottlow, Marie Linder 

 

- ej närvarande: Åsa Hellqvist, Bodil Svennblad, Anna Lindgren, Aldana Rosso 

 

Ärende Ansvarig Utfall 

1. Kallelse och dagordning Paul  Godkänt. 

2. Föregående protokoll Sini Godkänt. 

3. Qvintensen Marie Höstnummer under arbete, deadline att skicka in 

bidrag är 1.sept. Förslag på idéer och bidrag kan 

skickas till Marie. Gärna ordförandespalt av Paul 

(eller att han fiskar upp någon som vill skriva), samt 

lista över kommande konferenser.  

4. Statistikfrämjandet Anna Statistikerfrämjandets styrelse träffades i Stockholm i 

vår. Sekreteraren funderar på medlemsavgiften…  

Höstmöte inplanerat. 

Årsmöte i Lund 16.-17.mars (ett av dagen blir FMS-

årsmöte).   

5. Kommande aktiviteter 

 

 

 

 

 Höstmöte 2016 

 

 Statistikerträffen 

 

 

 

 Årsmöte/Vårmöte 2017 

Paul 

 

Paul 

 

 

 

Paul 

Höstmöte 1 nov i Malmö, info har gått ut till 

medlemmarna. 

14.september i Göteborg, Info finns här: 

http://statistikframjandet.se/wp-

content/uploads/2014/06/Inbjudan-2014.pdf 

Paul kan ej delta. 

Vårmötet kommer att hållas i anslutning till 

främjandets möte, se punkt 4.  

   

6. Stipendium Sini Sista ansökningsdag var 14 augusti 2016. Totalt 6 

ansökningar har kommit, till totalbelopp om 68 506kr. 

Styrelsen bestämde om fördelning av årets 

stipendium 20 000kr som kommer att delas ut mellan 

tre ansökanden. Sini informerar alla som ansökt och 

ber de tre att kontakta Annica med 

utbetalningsdetaljer.  

7. Medlemsfrågor Annica 2 nya medlemmar har tillkommit. Annica ska gå 

igenom medlemsavgifterna efter sommaren och 

kontakta de som inte har betalat. 

8. Utskick/medlemsavgifter etc. Annica Se ovan.  

Angående partnerskap så bestämde styrelsen om att 

http://statistikframjandet.se/wp-content/uploads/2014/06/Inbjudan-2014.pdf
http://statistikframjandet.se/wp-content/uploads/2014/06/Inbjudan-2014.pdf


endast FMS-styrelse ska stå med i Partnerskap-

informationsbladet (istället för ett enskilt namn), och 

att omhändertagande och godkännande av 

partnerskap ska ingå i ordförandes ansvarsområde. 

Sini och Paul uppdaterar i procedurhandboken. 

Dokument om partnerskap ligger på Dropbox.  

9. Hemsidan, arkiv Aldana - 

10. EFSPI Magnus, Mattis Magnus och Mattis informerade: 

http://www.efspi.org/EFSPI/Publications/EFSPI_Goal

s/EFSPI_Strategic_Objectives/EFSPI/Publications/St

rategic_Objectives.aspx?hkey=b69a1ab9-cbfe-48fd-

9dbe-0c7bb358e5bc&_sm_au_=iJHr8TFkWJ5Wksnq   

11. Kommande möten 

 

 Nästa styrelsemöte 

  

 

Paul skickar en Doodle-förfrågan. Förslag på punkter 

att ta upp kan skickas till Paul. 
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