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Scandinavian Actuarial Journal Meeting
16/5/2005 11:2

SAJ Meeting
Vuosikertomus
- vuonna 2004 kuusi numeroa
- viime vuosina artikkelien hylkäysprosentti ollut 52,8 %
- artikkelin määrä sen verran vähäinen, että harkittavaksi siirtyminen neljään numeroon
vuosittain
Publisher’s Report
- markkinointia neljässä konferenssissa UK:ssa, USA:ssa ja Ruotsissa
- 6 numeroa julkaistu ajallaan
- online-toimintoa kehitetty
- tilaajamäärä (nyt 1458) pysynyt tasaisena, institutionaaliset vähenemään päin, yhdistysten
kautta tilaajamäärä kasvanut
- online-käyttö voimakkaassa kasvussa
- julkaistujen artikkelien jakautuma kohtuullisen tasainen, joskin huomiota herättää, että
Suomesta ei ole tullut artikkeleita (eniten Ruotsista, Saksasta, UK:sta ja USA:sta, lisäksi
huomattava, että lasketaan ensimmäisen kirjoittajan mukaan, jolloin Linder-Ronkainen –
artikkeli lasketaan ruåtsalaiseksi)
- lehti teki taas kohtuullisen ison tappion (noin 60.000 SEK), joka merkitsee, että oma
pääoma putoaa noin määrään 20.000 SEK. Huomattavaa kuitenkin, että varauksia (joiden
käyttötarkoitus kohtuullisen epäselvä, mutta näyttäisivät olevan käytettävissä) on 60.000
SEK. Edellisten vuosien trendi huomioon ottaen kohta ollaan nollilla.
- nähtävästi edelleen Suomen maksujen osalta ongelmia. Kirjanpitäjä on sitä mieltä, että
joko vuoden 2002 tai 2003 maksut puuttuvat (42.927 SEK). Pyysin lähettämään tiedot, jotta
voimme katsoa, näyttääkö oikealta
Vuosi 2006
- lähtökohtana edelleen 6 numeroa, sivumäärä 80 (tehdään kuitenkin 64-sivuisia, jos ei
helpolla tule täyteen)
- yhdistysten jäsenten tilaushinta lasketaan tasolle NOK 250 (nyt NOK 260) ja
institutionaalista tilaushintaa nostetaan niin (375 -> 385 USD), että budjetti tasapainoon
- vuoden kuluessa käydään kuitenkin keskustelua tulevaisuudesta yhdistysten kanssa.
Seuraava kokous
- 2.5.2006, Helsinki
AOB
- tanskalaiset yrittävät saada seuraavan kesäkoulun aikaan, kesäkoulu SAJ:n nimen alla
mutta taloudellisesti järjestäjämaan yhdistyksen vastuulla.
- Taylor and Francis toivoo lähettää piakkoin koko jäsenlistan, jotta voidaan tarkistaa jakelu
Kokonaisuudessaan oikea karikatyyri aktuaarien kokoontumisesta, todella tylsä kokous,
hohhoijaa.
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