Protokoll fört vid styrelsemöte, fredagen den 11 december 2020

14.00-15.30.
Tom Britton, Annika Lang, Yuli Liang, Anders Lundquist, Fredrik
Olsson, Jesper Rydén.

Tid:

Deltagare:

1.

Närvaro.

Möte via Zoom.

2.

Utseende av sekreterare och justeringsperson.

3.

Rapport från ordförande.

4.

Rapport från kassör.

sekreterare, Fredrik O till justerare.

Jesper R utsågs till



Anders L redogjorde för inkomna medlemsavgifter.
Noteras bör att i det ursprungliga registret med drygt hundra medlemmar, 47
personer fått möjlighet att betala in, men ej gjort det. Av dessa har 6 stycken
betalt avgift till Statistikfrämjandet men inte till Cramérsällskapet; de har
alltså aktivt avstått Cramérsällskapet.
Diskussion: Av tekniska orsaker gick utskicken ut väldigt sent. Folk kan ha
avstått från att betala 2020 års avgift när året nästan är slut. Det är för
sent med eventuella påminnelsemejl. Vi bör nästa år göra reklam för föreningen, inte minst för doktorander: Statistikfrämjandet har en lägre avgift för
studerande, så för en doktorand blir totalsumman i nuläget 175 kr för medlemskap i Cramérsällskapet (och Statistikfrämjandet).
Anders L redogjorde kort för höstmötet: 0 kr i utgifter, 0 kr i inkomster.

5.

Rapport från sekreterare.

Presentationer från höstmötet nns tillgängliga
på hemsida, liksom l med närmare anvisningar om hur man blir medlem
(utarbetad av Anders L).

6.

Rapport från Statistikfrämjandet.

7.

Höstmötet 19-20 november.

8.

Cramérpriset.

Vid styrelsemötet den 23 november
diskuterades bl.a. arbetet med ny hemsida, vilket tar något längre tid än beräknat. Vidare togs beslut om webinars, där varje medlemsförening ansvarar för
ett webinarium per år (se även 10).
Diskussion kring höstmötet, bra uppslutning
(minst 48 deltagare enligt observationer). Det hade varit önskvärt med högre
doktorandnärvaro, en del föredrag hade varit nyttiga för forskarstuderande.
Tom B skriver text till Qvintensen om höstmötet.
Nomineringar skickas till sekreterare senast den 15 januari;
denne skickar därefter ut material till styrelsemedlemmarna. Beslut tas vid
styrelsemöte den 29 januari (jfr. 11).
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Jesper R gör utskick under vecka 51: (1) Uppmaning till nomineringar; (2)
Uppmaning att rapportera licentiat- och doktorsavhandlingar under gångna
året (för hemsidan); (3) Informera om datum för årsmötet. Utskick görs dels
till kontaktpersoner, där dessa uppmanas att sprida informationen vid sina
institutioner, dels till medlemslista (Anders L tar fram aktuell lista).
Texten från hemsidans nyhetsrulle den 7 november 2019 är en bra utgångspunkt
för information om nomineringsproceduren.
9.

Årsmöte 2021.

Årsmötet äger rum torsdagen den 25 mars, förslagsvis eftermiddag. Programpunkter: Cramérpristagaren, inbjudna talare samt själva
årsmötet.

10.

Övriga frågor.

Diskussion kring webinarier. Ett seminarium årligen, tänkt
för en bredare statistisk publik, arrangeras av Statistikfrämjandet (se 6). Därtill kan inom Cramérsällskapet arrangeras minst ett webinarium per termin,
då med en något smalare inriktning. Vidare kan länkar till hemsidor för institutioner som genomför webinarier läggas på Cramérsällskapets sidor, för en
överblick nationellt.
Yudi Pawitan är ett tänkbart namn för ett första webinarium inom Cramérsällskapet (tips från Lars Rönnegård till sekreterare). Jesper R informerar Tom B,
som tar kontakt.
Diskussion kring forskarskolor och liknande. På senare tid har vinterkonferensen arrangerats vartannat år. En tanke är att Cramérsällskapet stöttar detta
evenemang organisatoriskt. Anders L undersöker närmare behovet i Umeå av
eventuellt stöd.

11.

Nästa möte.

Nästa möte äger rum fredagen den 29 januari 14.00-16.00.

Vid protokollet:

Justeras:

Jesper Rydén

Fredrik Olsson
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