
Verksamhetsberättelse för Cramérsällskapet 2013 
 
Cramérsällskapets årsmöte för 2013 ägde rum den 22 mars på Ekonomikom vid Uppsala 
Universitet. 
 
Den vid årsmötet valda styrelsen har haft 13 sammanträden under verksamhetsåret 
2013/2014. För att effektivisera beslutsprocessen har ambitionen varit att ärenden skall vara 
väl förberedda och diskuterade via e-post innan sammanträdet. Vi har för närvarande 39 
enskilda och 14 institutionsmedlemmar. Det betyder att vi har en ökning av antalet individer 
och institutionsmedlemmar som var 22 respektive 10 stycken år 2012.  
 
Vi har under året arrangerat två aktiviteter. Den första var årsmötet 2013. Vid sidan av 
årsmötesförhandlingarna hölls föredrag av Xavier de Luna med titeln ”Register based 
research: What are the challenges for the statistical science ” och Oleg Sysoev med titeln 
“Incorporating monotonicity into data mining methods”. Cramérpriset delades ut till David 
Bolin, som höll ett föredrag om sin forskning.  
 
Under hösten 2013 arrangerade Cramérsällskapet ett webbmöte ”Diskussion kring 
HSV/UKÄs utvärderingar av statistik och matematisk statistik” som uppföljning av de, av 
Högskoleverket (numera Universitetskanslerämbetet), utförda granskningarna av landets 
universitet- och högskoleutbildningar i statistik och matematisk som presenterats i år. 19 
personer deltog i mötet. De två ordföranden i granskningsgrupperna, Daniel Thorburn 
(statistik)  och Georg Lindgren (matematisk statistik), var inbjudna. Inledningsvis berättade de 
om hur granskningarna har gått till. Därefter fick övriga mötesdeltagare chansen att ställa 
frågor om olika aspekter av utvärderingarna samt diskutera hur utvärderingarna kommer att 
påverka ämnena i framtiden.  

Under året har vi skrivit både om utvärderingarna av grundutbildningarna och kommande 
utvärderingar av forskarutbildningarna i Qvintensen. 

Vi har under året börjat lägga in information på Cramérsällskapets hemsida om nya doktors- 
och licentiatavhandlingar i statistik och matematisk statistik, som lagts fram vid de svenska 
lärosätena från och med 2013. 

 
Under året har planeringen för Cramérsällskapets nästa sommarskola påbörjats. 
Sommarskolan har temat ”Vetenskaplig visualisering och presentationsteknik” och kommer 
att vara i Falun den 16 – 18 juni 2014. Sommarskolan riktar sig främst till doktorander i 
statistik/matematisk statistik eller närliggande ämnen, men delar av sommarskolan är öppen 
för alla intresserade. Inbjudna talare är bland andra Hadley Wickham och Jo Røislien.  
 
Cramérsällskapet har under året varit stödmedlem i International Year of Statistics 
(Statistics2013).  
 
Svenska Statistikfrämjandets kontaktperson gentemot Scandinavian Journal of Statistics är 
Cramérsällskapets representant i Svenska Statistikfrämjandet styrelse, Maria Karlsson.  
 
Styrelsen:  
Ordförande: Ghazi Shukur (Statistik, Linnéuniversitetet & Statistik, Högskolan i Jönköping) 
Sekreterare: Martin Sköld (Mat.stat, Stockholms universitet) 



Kassör: Leif Ruckman (Karlstads universitet) 
Ledamot: Maria Karlsson (Umeå universitet) 
Ledamot: Anna Lindgren (Lunds universitet) 
Ledamot: Inger Persson (Uppsala universitet) 
Ledamot: Lars Rönnegård (Högskolan Dalarna) 
 
Maria Karlsson har representerat Cramérsällskapet i Svenska Statistikfrämjandet.  
Lars Rönnegård har representerat Cramérsällskapet i Qvintensens redaktion. 
 
Revisorer för verksamhetsåret 2013 är:	  
Pierre Carbonnier (Lunds universitet),  
Lars Wahlgren (Lunds universitet) 
Anders Björkström (Mat.stat., Stockholms universitet) (suppleant)	  
 


