Verksamhetsberättelse 2020, Cramérsällskapet
Verksamhetsåret 2020 inleddes med årsmötet som blev digitalt pga covid-19. Följande
styrelse valdes:
Tom Britton (SU), ordförande (omval)
Jesper Rydén (SLU), sekreterare (omval)
Anders Lundquist (UmU), kassör (omval)
Yuli Liang (ÖU) (omval)
Fredrik Olsson (LU) (omval)
Annika Lang (Chalmers) (nyval)
Till revisorer valdes: Hans Nyquist och Pierre Carbonnier.
Till valberedning utsågs: Georg Lindgren (sammankallande), Aila Särkää och Sune Karlsson
Den planerade minikonferensen för Cramérpristagaren Felix Wahl sköts upp pga Covid-19.
Konferensen arrangerades i stället digitalt den 15 september. Konferensens tema var
”Statistical methods in insurance and finance” och samlade 35 deltagare som fick höra
intressanta föredrag av: Mathias Lindholm (SU), Kjersti Aas (Norwegian computing centre),
Salla Franzén (SEB), Moritz Schauer (Chalmers/GU), Tobias Rydén (SU och Lynx Asset
Management) samt Erik Lindström (LU).
Höstens stora andra begivenhet blev sedan höstmötet på temat “PhD education”. Mötet var
planerat att bli fysiskt, men även denna gång gjorde covid-19 att det slut blev digitalt vilket
var lite synd med tanke de många intressanta diskussioner på raster m.m. som säkert hade
uppstått. Likväl blev konferensen mycket uppskattad med drygt 60 deltagare, både
doktorander och handledare. Under konferensen som ägde rum lunch till lunch 19-20
november presenterade 14 institutioner från 12 lärosäten kort information om upplägget av
deras forskarutbildning. Vi fick även höra 7 doktorander hålla korta presentationer om sina
olika erfarenheter som doktorand. Samt att 6 handledare redogjorde för olika specifika
aspekter på forskarutbildningen inkl en utblick då Niels Richard Hansen beskrev
forskarutbildningen i Danmark. Några punkter som kom upp till diskussion flera gånger var
bl a möjligheten att ha nationella doktorandkurser, vikten av att träna doktoranderna i mjuka
kunskaper som att skriva artiklar, agera klokt mot tidskrifter m.m., samt insikten om hur brett
vårt ämne är.
Till årets Cramérpristagare för 2020 utsågs Sebastian Rosengren (SU). En minikonferens
planeras att ske samma dag som årsmötet, dvs 25/3, med fem talare inkl Sebastian själv.
I februari 2021 genomförde Cramérsällskapet sitt första webinarium. Talare var Yudi Pawitan
(KI) som föreläste på titeln: ”Epistemic confidence, the Dutch book and relevant subsets”.
Föredraget var mycket intressant och samlade 25 åhörare från lärosäten runt om i landet.
Planen är att arrangera webinarier 1-2 ggr per termin med talare från svenska lärosäten, både
seniora och mer juniora.

Fredagen den 26/2 2021, Stockholm
Tom Britton, ordförande i Cramérsällskapet

