
Verksamhetsberättelse 2021, Cramérsällskapet

Verksamhetsåret 2021 inleddes med årsmötet som skedde digitalt. Följande styrelse valdes:

Tom Britton (SU), ordförande (omval)
Annika Lang (Chalmers/GU), sekreterare (omval men ny som sekreterare)
Anders Lundquist (UmU), kassör (omval)
Yuli Liang (ÖU) (omval)
Behnaz Pirzamanbein (LU) (nyval)
Martin Singull (LiU) (nyval)

Till revisorer valdes: Hans Nyquist och Pierre Carbonnier.
Till valberedning utsågs: Aila Särkkä (sammankallande), Fredrik Olsson och Jun Yu

Minikonferensen för Cramérpristagaren 2020 Sebastian Rosengren (SU) arrangerades digitalt
samma dag som årsmötet (25/3). Konferensens tema var ”Spatial growth and competition” 
och samlade drygt 40 deltagare som fick höra intressanta föredrag av: Daniel Ahlberg (SU), 
Victor Falgas-Ravry (UmU), Tatyana Turova (LU) och Lasse Leskelä (Aalto), samt 
Sebastian själv.

2021 initierade Cramérsällskapet nationella webinarier. Under året hölls 4 webinarier med 
följande föredragshållare: Yudi Pawitan (KI), Henrike Häbel (KI), Måns Magnusson (UU) 
och Jeff Steif (Chalmers/GU). Webinarierna har samlat mellan 20-40 åhörare och har varit 
mycket uppskattade. I början på 2022 höll Jonas Wallin (LU) årets första webinarium.

Höstens stora begivenhet blev höstmötet på temat “ Framtidens undervisningsmetoder i 
statistiska ämnen med ett år digitalisering i bakfickan”. Mötet arrangerades fysiskt i 
Linköping 26-27 oktober och samlade 32 deltagare på plats och ytterligare ca 20 virtuella 
deltagare. Utöver korta presentationer från alla institutioner med statistisk undervisning hölls 
halvtimmespresentationer av: Ann-Marie Flygare (ÖU), Martin Singull (LiU), Michael Höhle
(SU), Maria Karlsson (UmU), Johan Larsson (LU), Klas Modin (Chalmers/GU) och Njål 
Foldnes (Stavanger). Det fysiska mötet var mycket uppskattat och gav flera nya idéer om 
pedagogiska lärdomar, och deltagarna fick även avnjuta en god middag i universitets 
Fakultetsrestaurang.

Under året har Cramérsällskapet i samarbete med Statistikfrämjandet försökt skapa ordning i 
det gemensamma medlemsregistret samt få våra medlemmar att betala Sällskapets årsavgift. 
För 2021 fanns 66 betalande medlemmar, men ytterligare ca 50 personer finns registrerade i 
medlemsregistret som medlemmar i Cramérsällskapet. Under året har även en puff för 
institutionsmedlemskap gjorts med resultatet att 6 institutioner i nuläget blivit medlemmar 
från och med 2022.

Nordiska konferensen i Matematisk statistik, NordStat kommer 2023 arrangeras i Göteborg 
med Institutionen för Matematiska vetenskaper vid Chalmers/GU som ansvarig institution. 



Cramérsällskapet är involverad i skapandet av vetenskaplig kommitté för konferensen, ett 
arbete som väntas bli klart i mars 2022.

Till årets Cramérpristagare för 2021 utsågs Martina Favero (KTH). En minikonferens 
planeras att ske samma dag som årsmötet, dvs 24/3 2022, med fem talare inklusive Martina 
själv.

Torsdagen den 24/2 2022, Stockholm

Tom Britton, ordförande i Cramérsällskapet


