Protokoll fört vid styrelsemöte, tisdagen den 11 juni
2019
Tid:

10.00-11.00.

Deltagare:

Tom Britton, Maria Karlsson, Yuli Liang (från 6), Anders Lundquist,

Fredrik Olsson, Jesper Rydén. Förhinder: David Bolin.

1. Närvaro och föredragningslista. Möte via Zoom. Dagordningen godkändes.
2. Utseende av sekreterare och justeringsperson.

Jesper R utsågs till

sekreterare, Anders L till justerare.
3. Rapport från kassör. Anders L redogjorde för tillgångar på plusgiro- respektive sparkonto. Fysiskt material är på väg till Umeå med post. Tre medlemsavgifter är inbetalda för innevarande år. Vi avvaktar något med indrivning av
medlemsavgifter för individuella medlemmar.
4. Rapport från sekreterare.

Jesper R redogjorde för de enklare uppda-

teringar som skett med hemsidorna.
5. Bidrag till Qvintensen o hemsidan.

Förslag: 2-3 gånger per år skickar

Cramérsällskapet ut information till kontaktpersoner och medlemmar om saker
på gång och efterfrågar då information om nyheter från institutioner.
6. Utbildningsmöte. Ett utbildningsmöte med preliminär titel

ny undervisning?

Ny statistik 

planeras äga rum vid SLU, Uppsala, den 30 september till

1 oktober (lunch till lunch). Från Norden planeras 1-2 inbjudna talare (se
7), vidare är planen att representanter för svenska lärosäten redogör för sina
resp. situationer kring högre utbildning i statistik och

data science.

En mötes-

avgift (riktvärde 500 kr) planeras, inkl. middag på kvällen den 30 september.
Anmälan sker senast den 2 september. När internationella talare bokats bör
övervägas att söka medel hos Statistikfrämjandet.
7. Att göra närmaste tiden.
- Tom B kontaktar två tilltänkta talare: J Corander och O Winther.
- Tom B författar en text till kommande nummer av Qvintensen.
- Tom B författar ett utskick om höstmötet, att skicka innan midsommar.
- Jesper R upprättar hemsida för höstmötet och e-postadress för anmälningar, bokar lokaler vid SLU samt hör sig för hos nationer i Uppsala
om middagsmöjligheter. Vidare, uppdatering av hemsidor (notiser om
höstmötet resp. Tomas Cramér, se 8).
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8. Övriga frågor. Tomas Cramér, son till Harald Cramér, avled i slutet av maj.
9. Tid för nästa möte.

Nästa möte äger rum tisdagen den 3 september kl.

13.00 via Zoom.

Vid protokollet:

Jesper Rydén

Justeras:

Anders Lundquist
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