Kallelse och ärendelista till
Svenska statistikfrämjandets årsmöte 2021
Härmed kallas samtliga medlemmar i Svenska statistikfrämjandet till årsmöte.
Årsmötet hålls den 24/3 kl. 13:00-16:00 digitalt via Zoom.
Varje enskild medlem i Svenska statistikfrämjandet har en röst på årsmötet.
OBS! Du måste ha betalt medlemsavgiften för 2020 för att vara röstberättigad på årsmötet.
Har du inte fått någon medlemsavi, kontakta sekreteraren på
sekreterare@statistikframjandet.se
Efter årsmötets avslutande kommer priset till Årets Statistikfrämjare att delas ut, och denne
kommer därefter att hålla ett föredrag om sitt arbete.
Svenska statistikfrämjandets årsmöte hålls i år digitalt via Zoom
Anmäl dig till årsmötet här!
Agendan i stort:
13:00 - Välkomna, Start årsmöte Svenska statistikfrämjandet
13:45 - PAUS 15 min
14:00 - Fortsatt årsmöte
14:45 - PAUS 15 min
15:00 - Prisutdelning Årets Statistikfrämjare samt föreläsning
15:40 - Övrig information samt mötet avslutas.
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötets öppnande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, samt fastställande av röstlängd
Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Årsredovisningar samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet.
1. Verksamhetsberättelse
2. Årsbokslut
3. Revisionsberättelse
4. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelse
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
11. Val av valberedning om tre personer
12. Fastställande av medlemsavgifter att gälla för innevarande verksamhetsår
13. Fastställande av budget för verksamhetsåret
14. Motioner och övriga anmälda ärenden
1. Motion 1: ”Qvintensen”
15. Styrelsen informerar
1. Ny hemsida
2. Ackreditering av statistiker
3. Internationellt engagemang
16. Mötets avslutande

Bilaga 1 – Motioner och övriga anmälda ärenden
Motion 1 ”Qvintensen”
Pdf-versionen av Qvintensen har inte uppdaterats sedan 2016 nr 2.
Jag föreslår styrelsen att uppdatering av pdf-versionen till senaste nummer sker
skyndsamt - gärna innan årsmötet. Antar att MezzoMedia kan fixa detta.
Dessutom föreslår jag att pdf-versionens artiklar med relevanta länkar framledes
publiceras separat i html och/eller pdf på hemsidan gärna innan pappersversionen
hinner nå medlemmarna med snigelpost.
Styrelsens svar:
Angående del 1 av motionen: Styrelsen är positivt inställd till att göra tidigare nummer av
Qvintensen tillgängliga på hemsidan i form av pfd. Styrelsen kommer skyndsamt att agera för
att få till detta.
Angående del 2 av motionen: Styrelsen noterar att detta är en liknande motion som inkom
förra samt förrförra året, och att stämman då fattade beslut i frågan. Styrelsen lämnar därför
samma svar som förra och förrförra året:
Styrelsen är positivt inställd till att göra Qvintensen mer tillgänglig via digitala kanaler.
Styrelsen föreslår bifall med tillägget att arbetet utreds av Qvintensens redaktör tillsammans
med Statistikfrämjandets webbredaktör.
NB. Styrelsen har anlitat en konsult för att bygga en ny hemsida, där funktionalitet kring
bland annat Qvintensen i digitalt format ingår. Motionärens begäran är därför del i ett större
projekt som redan är initierat.

