
Statistics evening in the Trondheim section of the Norwegian Statistical 
Association. 

The Trondheim section of the Norwegian Statistical Association invites you all to a Statistics 
evening and our biannual NSF meeting (årsmøte) Thursday, March 10th in room 1329, SII 
Gløshaugen.  Free pizza, and beverages will be served! 

 Program: 

17.00 – 17.15: Biannual NSF meeting  
17.15 – 19.00: 
Presentation with Henning Omre, Institutt for Matematiske Fag, NTNU, Gløshaugen, Trondheim. 
Pizza and beverages.  

The presentation will be in Norwegian, but the slides will be in English.  

Title:    Sannsynlighet & Statistikk 
- tilbakeblikk fra mitt ståsted 

Sammendrag 

Sannsynlighetsregning er en matematisk disiplin – den opererer i et konstruert modell-rom - og er 
altså ikke av denne verden. De første kjente nedtegnelser av sannsynlighets-begrepet dateres til 
midt på seksten-hundre-tallet. Statistikk er en særegen disiplin – den sammenstiller sannsynlighets-
modeller og empiriske observasjoner – og observasjonene knytter statistikken til denne verden. 
Statistisk metodikk ble formalisert først for omtrent hundre år siden.  

Den historiske fremveksten av sannsynlighetsregning og statistisk metodikk – sett med mine øyne – 
presenteres. Viktige milepæler i historien fremheves og sentrale personer omtales – og noen 
anekdoter knyttet til disse personene nevnes. Sentrale norske aktører og deres bidrag omtales også. 

Videre presenteres noen metodiske trender i tiden – samt noen kritiske kommentarer til disse. 

Det skriftlig materiale er på engelsk – men presentasjonen er på norsk. 

 

The agenda of the biannual NSF meeting will be:   

1. Valg av møteleder og referent 

2.  Årsberetning for de to foregående år. 

3. Revidert regnskap for de to foregående år. 

4. Medlemskontingent (lokalt tillegg til sentral medlemskontingent). 

5. Øvrige saker fremlagt av styret. 

6.  Innkomne forslag. Disse må være styret i hende minst 10 dager før årsmøtet. 

7. Valg av styre og to revisorer for de neste to år 

The annual report and accounts (in Norwegian) are attached. Proposals to be discussed can be 
submitted to john.tyssedal@ntnu.no before March 1st 



Registration: Fill in https://forms.office.com/r/PrGsheqZmP as soon as possible if you want to attend 
in person and no later than March 08th at 23:59.  

  

We hope to see many of you there! 

Ingeborg Gullikstad Hem, 

on behalf of the board of the Norwegian Statistical Association, Trondheim section 

  

 

  

 

 


