
Verksamhetsberättelse	  för	  Cramérsällskapet	  2014	  
	  
Cramérsällskapets	   årsmöte	   för	   2014	   ägde	   rum	   den	   20	   mars	   på	   Frescati	   vid	   Stockholms	  
Universitet.	  I	  samband	  med	  årsmötet	  arrangerades	  föredrag	  under	  förmiddagen	  tillsammans	  
med	   Föreningen	   Industriell	   Statistik.	   Efter	   lunch	   höll	   Lena Zetterqvist en presentation på 
ämnet ”Digitala resurser - hjälpmedel att förbättra studenternas lärande?”, och årets 
Cramérpris delades ut till Feng Li med avhandlingen Bayesian Modeling of Conditional 
Densities.	  
	  
Den	   vid	   årsmötet	   valda	   styrelsen	   har	   haft	   7	   sammanträden	   under	   verksamhetsåret	  
2014/2015	   via	   Connect-‐möten.	   Vi	   har	   för	   närvarande	   40	   enskilda	   och	   15	  
institutionsmedlemmar.	   Det	   betyder	   att	   vi	   har	   en	   ökning	   av	   antalet	   individer	   och	  
institutionsmedlemmar	  som	  var	  39	  respektive	  14	  stycken	  år	  2013.	  	  
	  
Huvudaktiviteten	  under	  året	  var	  Sommarskolan	  som	  organiserades	  av	  Cramérsällskapet.	  	  
Sommarskola	  2014:	  ”Scientific	  Visualization	  and	  Presentation”	  arrangerades	  den	  16-‐18	  juni	  
på	  Campus	  Lugnet,	  Högskolan	  Dalarna,	  Falun.	  Sommarskolan	  riktade	  sig	  till	  doktorander	  men	  
föredragen	  den	  17e	  juni	  med	  Hadley	  Wickham	  och	  Jo	  Røislien	  var	  öppna	  även	  för	  seniora	  
forskare	  med	  över	  50	  deltagare.	  	  Totalt	  deltog	  17	  doktorander	  från	  hela	  landet	  vid	  
Sommarskolan.	  De	  fick	  presentera	  sin	  forskning	  för	  varandra	  och	  lära	  känna	  varandra	  genom	  
sociala	  aktiviteter	  (middagar,	  bowling	  och	  besök	  vid	  Falu	  gruva).	  Dessutom	  höll	  Tom	  Britton	  
och	  Allan	  Gut	  föredrag	  för	  doktoranderna.	  	  
	  
Hadley	  Wickham	  fick	  en	  hel	  eftermiddag	  för	  att	  presentera	  sina	  tankar	  kring	  visualisering	  av	  
data	  och	  en	  genomgång	  av	  R-‐paketet	  ggplot2.	  Jo	  Røislien	  höll	  ett	  mycket	  underhållande	  och	  
innehållsrikt	   föredrag	  om	  ”The	  art	  of	  complex	  communcation”.	  Tom	  Brittons	  presenterade	  
sina	   tankar	   för	  doktoranderna	   kring	   artikelskrivande	   ”Writing	   and	  presenting	  mathematics	  
and	   statistics”.	   Allan	   Guts	   föredrag	   med	   titeln	   ”What	   do	   all	   the	   numbers	   really	   mean?”	  
handlade	  om	  hur	  statistik	  presenteras	  i	  media.	  
	  
	  
Under	  året	  har	  styrelsens	  ordförande	  skrivit	  ett	  antal	  inlägg	  i	  Qvintensen.	  
Nr	  2:	  Kenneth	  Carling,	  ny	  ordförande	  i	  Cramérsällskapet	  –	  Hedrande	  och	  spännande	  
Nr	  3:	  Vad	  är	  vitsen	  med	  sannolikhetslära?	  
Nr	  4:	  Tack	  invandrare!	  

Vi	  har	  under	  året	  lagt	  in	  information	  på	  Cramérsällskapets	  hemsida	  om	  nya	  doktors-‐	  och	  
licentiatavhandlingar	  i	  statistik	  och	  matematisk	  statistik	  som	  lagts	  fram	  vid	  de	  svenska	  
lärosätena.	  Totalt	  registrerades	  20	  doktorsavhandlingar	  på	  hemsidan	  under	  2014.	  Maria	  
Karlsson	  har	  varit	  sidansvarig.	  

Cramérsällskapet	  har	  under	  året	  lämnat	  in	  skrivelser	  till	  Svenska	  Statistikfrämjandet	  och	  fått	  
dem	  beviljade	  vilka	  innebär	  att	  Cramérsällskapet	  blir	  förslagsställare	  till	  styrelse	  och	  
biträdande	  redaktör	  för	  Scandinavian	  Journal	  of	  Statistics	  och	  att	  Cramérsällskapet	  har	  en	  
representant	  i	  nationella	  organisationskommittén	  för	  The	  Nordic	  conference	  in	  
Mathematical	  Statistics	  (Nordstat).	  Skrivelserna	  är	  ett	  resultat	  av	  att	  sällskapets	  styrelse	  
under	  året	  diskuterat	  ansvarsfördelningen	  mellan	  sällskapet	  och	  främjandet.	  



Styrelsen	  

Ordförande: Kenneth Carling (Högskolan Dalarna) 
Sekreterare: Maria Karlsson (Statistik, Umeå universitet) 
Kassör: Leif Ruckman (Statistik, Karlstads universitet) 
Ledamot: Anna Lindgren (Mat.stat., Lunds universitet) 
Ledamot: Inger Persson (Statistik, Uppsala universitet) 
Ledamot: Lars Rönnegård (Högskolan Dalarna) 
Ledamot: Martin Singull (Mat.stat., Linköpings universitet) 
 
Maria Karlsson har representerat Cramérsällskapet i Svenska Statistikfrämjandets styrelse.  
Lars Rönnegård har representerat Cramérsällskapet i Qvintensens redaktion. 
	  

Revisorer	  för	  verksamhetsåret	  2014	  

Pierre Carbonnier (Statistik, Lunds universitet) 
Thommy Perlinger (Statistik, Uppsala universitet) 
Anders Björkström (Mat.stat., Stockholms universitet) (suppleant) 
	  


