Protokoll för FMS styrelsemöte, onsdag 2013-09-18
Tid, plats: 10.00 – 11.20, livemöte i Göteborg
Närvarande:
- ledamöter:

Anna Ekman, Nasser Nuru Mahmud, Linda Werner Hartman, Frank Miller,

- övriga:

Marie Linder (Qvintensen),

Ej närvarande:
- ledamöter: Holger Kraiczi, Anna Berglind, Karin Jensevik
- övriga:

Marie Göthberg (EFSPI), John Adler (EFSPI)

Ärende

Ansvarig

Utfall

1. Kallelse och
dagordning

Anna E

Godkänt

2. Föregående protokoll

Linda WH

Protokollet för styrelsemötet 20130823 godkändes. Det
ligger upplagt på Dropbox.

3. Qvintensen

Marie L

Nr 4 utkommer 13/12, och har deadline 24/10.
Anna Levinsson har skrivit en artikel till detta nummer om
att vara ensam statistiker. Ett bidrag om Statistikerträffen
vore också välkommet, om någon kommer på en bra
vinkel eller skribent. Marie Linder undersöker om någon
kan skriva en artikel om det seminarium Sander
Greenland höll om ”Is epidemiology too difficult for
statisticians?”

4. EFSPI

Marie
G/John A

Ingen info

5. Statistikfrämjandet

Frank M

Statistikfrämjandet kommer söka medlemskap i den
europeiska föreningen The Federation of European
National Statistical Societies (FENStatS).
Statistikfrämjandet har en LinkedIn-grupp som man kan
blir medlem i.
Till texten om FMS i Statistikfrämjandets
informationsbroschyr vill vi ändra till att vi har drygt 250
medlemmar.

6. Avslutade aktviteter
a. Vårmötet 21/3
2013

Nasser NM

Totala (kända) utgifter för mötet var 1664 kronor (för
presenter och porto). Statistikfrämjandet har betalt kaffe
och lunch, men det återstår att kontrollera om FMS skall
stå för något av detta. Inga talare har begärt utlägg för
resa eller boende.

7. Kommande aktiviteter
a) Statistikerträffen i
Göteborg

Anna E

a) Inget nytt

b) 2013 International
year of statistics

Anna E

b) Inget nytt

c) Höstmöte

Linda H

c) Höstmöte med tema överlevnadsanalys blir den 2/12
på AZ i Mölndal. AZ står för lokal och förtäring, så mötet
blir kostnadsfritt. Talarlistan är klar, men titlar är ännu
inte satta. Vi skall å det snaraste göra ett utskick med
datum och preliminärt program, där det också framgår att
mötet är kostnadsfritt.

Ev har vi ett nytt planeringsmöte om detta, annars är
nästa möte i denna grupp den 14/10.
d) Årsmötet 2014 på
Statistiska
institutionen i
Stockholm

Anna E

d) Det är dags att utse en planeringsgrupp. Det vore bra
att i den ha både styrelsemedlemmar och hjälp av andra
medlemmar utifrån. Frank är utsedd av främjandet för att
sköta kontakten med statistiska institutionen (där mötet
hålls). Frank utsågs att göra detta även för FMS. Till
nästa styrelsemöte behöver vi förslag på
sammankallande i planeringsgruppen, och förslag på
personer utanför styrelsen som kan vara med.

8. Medlemsfrågor,
medlemsavgifter,
utskick, FMSmailen

Nasser NM

9. Hemsidan, arkiv

Karin
J/Nasser
NM
Linda H

Nya medlemmar sedan sist är Christina Ehrenkrona, Jan
Petersson, Jacob Råstam och Marie Sandgren på TFS.
Alla fyra partners är med även för 2013. Avi om
medlemsavgifter skickades i augusti, och det har börjat
komma betalningar. Påminnelseutskick kommer i nästa
vecka. Alla fyra partners har velat kvarstå. Observera att
att loggan för våra partners skall vara med på alla
mötesutskick.
Uppdelningen av FMS-mailen fungerar bra. Eftersom vi
delar på ansvaret för mailen är det viktigt att föra bort
Leta nya adresser…
Inget nytt

10. Utskick

Linda skickar påminnelse om stipendiet runt den 23e
september.
Utskick planeras om höstmöte – se 7c

11. Övrigt
a) FMS Stipendium

Nasser
NM/Linda H
Frank M

b) Biostatistikutbildning

Holger,
Frank och
Anna E

c) Affisch för
Statistikfrämjandet

Alla

Kommande möten

Anna E

a) Vi beslutade att stipendiesumman i år blir max
20000 kr, dvs de pengar vi får in från våra 4
partners.
Inför nästa års stipendieutdelning beslutade vi att
stipendiet villkoras med en redogörelse i
Qvintensen eller en presentation vid ett FMS
möte kommande år.
b) Holger, Anna och Frank har haft telefonmöte om
vad FMS kan bidra med vad gäller
biostatistikutbildningen. Gruppen beslutade att
börja med att informellt intervjua personer på de
olika statistik och matstatinstitutionerna, om vilka
utbildningar de har och vad FMS kan bidra med.
Gruppens nästa telefonmöte är om ca 2 veckor.
c) Alla uppmanas att sätta upp statistikfrämjandets
affisch på våra arbetsplatser. På nästa möte
delar vi upp vem som ansvarar för att sprida
broschyren till statistik- och matstatinstitutioner.
Affischen (i tre färger) kommer vidläggas
protokollet på Dropbox.
mån 14/10 10.00-11.30 (telmötet),
tors 14/11 10.00-11.30 (telmöte),
mån 16/12 10.00-11.30 (telmöte).

