
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemöte	  151113	   	   	  
	  
Tid:	  08:00-‐09.00	  
	  
Deltagare:	  Kenneth	  Carling,	  Maria	  Karlsson,	  Martin	  Singull	  ,Tatjana	  Pavlenko	  	  
	  
Frånvarande:	  Inger	  Persson,	  Johan	  Lindström,	  Tatjana	  von	  Rosen	  
	  

1. Mötets	  öppnande.	  
	  
Kenneth	  Carling	  öppnar	  mötet.	  	  
	  

2. Val	  av	  ordförande,	  sekreterare	  och	  justerare.	  
	  
Mötet	  väljer	  Kenneth	  Carling	  till	  ordförande	  och	  Maria	  Karlsson	  till	  sekreterare	  
och	  Martin	  Singull	  till	  justerare.	  

	  
3. Svenska	  statistikfrämjandets	  senaste	  styrelsemöte.	  

	  
Maria	  Karlsson	  informerar	  om	  beslut	  som	  fattades	  på	  Svenska	  
statistikfrämjandet	  senaste	  styrelsemöte.	  Svenska	  statistikfrämjandets	  årsmöte	  
kommer	  att	  äga	  rum	  i	  Stockholm	  den	  14	  mars	  2016	  och	  medlemsföreningarnas	  
årsmöten	  dagen	  efter,	  den	  15	  mars	  2016.	  Cramérsällskapet	  är	  en	  av	  
medlemsföreningarna.	  
	  
Cramérsällskapets	  ordförande	  har	  ej	  möjlighet	  att	  delta	  i	  årsmötet	  och	  det	  
beslutas	  att	  Maria	  Karlsson	  ersätter	  honom	  som	  föreslagen	  ordförande	  under	  
årsmötet.	  	  
	  
Till	  nästa	  styrelsemöte	  måste	  det	  planeras	  inför	  årsmötet	  2016.	  	  Det	  som	  behöver	  
planeras	  är	  dels	  vårmötet	  i	  samband	  med	  årsmötet	  och	  dels	  förberedelse	  av	  
årsmöteshandlingar,	  d.v.s.	  verksamhetsberättelse,	  ekonomisk	  berättelse	  och	  
budget	  samt	  därefter	  rapport	  från	  revisorerna.	  

	  
4. Planering	  av	  höstmötet	  

	  
	  

Det	  är	  hittills	  26	  deltagare	  anmälda	  (exkl	  talarna).	  Vi	  diskuterar	  och	  beslutar	  om	  
ett	  program	  för	  höstmötet.	  Martin	  Singull	  får	  i	  uppgift	  att	  återkomma	  med	  exakt	  
titel	  för	  en	  av	  talarna.	  Det	  kvarstår	  ett	  frågetecken	  kring	  en	  annan	  inbjuden	  
talare.	  Tatjana	  Pavlenko	  kontaktar	  honom	  under	  dagen	  och	  återkommer	  till	  
Maria	  Karlsson	  som	  därefter	  färdigställer	  programmet	  och	  skickar	  ut	  det	  via	  e-‐
post	  till	  Cramérsällskapets	  medlemmar	  samt	  anmälda	  deltagare.	  	  
	  
Tatjana	  Pavlenko	  beställer	  kaffe	  och	  kaka	  till	  möteslokalen	  kl	  13.45.	  	  

	  
5. Övriga	  frågor	  

	  



Maria	  Karlsson	  påminner	  om	  Cramérsällskapet	  inte	  har	  skickat	  ut	  meddelanden	  
till	  medlemmarna	  om	  att	  medlemsavgiften	  för	  2015	  ska	  betalas.	  Maria	  Karlsson	  
får	  i	  uppdrag	  att	  kontakta	  kassör	  Tatjana	  von	  Rosen	  för	  att	  påminna	  henne	  om	  
detta.	  	  
	  

6. Nästa	  möte	  
	  

Nästa	  möte	  blir	  16	  december	  kl	  8.30-‐9.30.	  
	  

7. Mötets	  avslutande	  
	  
Ordförande	  avslutar	  mötet.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Maria	  Karlsson	   	   	   Martin	  Singull	  
Sekreterare	   	   	   Justerare	  

	  
	  


