
Minnesanteckningar från ARTES++ referensgruppsmöte per telefon 2004-11-29 
 
 
Närvarande: Sten F. Andler, Roland Grönroos, Hans Hansson, Jörgen Hansson, Jan Jonsson, 
Magnus Jonsson, Lars Lundberg, Paul Pettersson, Martin Törngren (punkt 1-7), Karl-Erik 
Årzén. 
 

1. Till mötes ordförande valdes Paul Pettersson, sekreterare Roland Grönroos och 
justeringsperson Hans Hansson. 

2. Dagordningen godkändes. 
3. Ekonomin. 

Med anledning av den starka ekonomin föreslår referensgruppen:  
- att styrelsen överväger att återinföra 10 000 kr bidragen till konferensresor etc. och 
30 000 kr bidragen till längre utlandsvistelser för alla realtidsdoktorander.  
- alternativt föreslås att köra ARTES++ 1 år extra med eller utan nyantagning. 
- Även de som antas till ARTES++ programmet ska få söka flera resebidrag. 

4. Förändrad arbetsfördelning mellan studierektor och samordnare är OK det sågs som 
en ”intern” fråga för dem. 

5. Rättviseaspekten kring om äldre doktorander kan antas diskuterades. Samt att 
endast ett ansökningstillfälle per år finns. 
Förslag: Doktorandmedel från ARTES++ ska kunna användas retroaktivt 1 år före 
antagningsdatum.  
Sten F. Andler: framhöll att ARTES antagningstidpunkt ligger fel i tiden för 
doktoranderna men det problemet löses med ovanstående förslag. 

6. Antagningen av doktorander 
Principfråga 1: Referensgruppen vill hålla på principen att ARTES++ ska vända sig 
till nyantagna doktorander och föreslår därför att Leonid M. och Jesper W. ej antas. De 
bereds istället tillfälle att ta del av tilläggspaktet för alla Realtidsdoktorander. 
Principfråga 2: Två doktorander har låg aktivitetsgrad Erik Kuiper och Daniel 
Flemström. Eriks forskningsaktivitet är egentligen 90% men 40% sker i industrin. 
Referensgruppen föreslår att båda kan antas. 
Principfråga 3: Villkor för antagning till ARTES++ är att personen antas till 
forskarutbildningen, det villkoret ska skrivas in i beslutsbrevet. 
Sökande Referensgruppens förlag, kommentar 
Markus Adolfsson antas 
Raul Barbosa antas 
Johan Erikson antas, deltagit retroaktiv i flera kurser, vi kollar upp. 
Daniel Flemström antas 
Christer Gerdtman antas 
Ewa Hansen antas 
Frédéric Haziza för lite information finns, Paul skaffar mer. 
Martin Kero antas 
Erik Kuiper för lite information om inriktning finns 
Najeem Lawal  antas 
Niklas Lepistö  antas 
Daniel Luna för lite information finns 
Leonid Mokrushin antas ej, se ovan 
Erik Olsson  för lite information finns 
Jianlin Shi  antas, retroaktiva kurser finns,  
 bör kunna tillgodoräkna sig Embedded Control Systems. 



Xiaochun Shi antas 
Fredrik Törner  antas 
Jesper Wilhelmsson antas ej, se ovan, mer information önskas 
 
Pengpeng Ni (MDH) börjar 2005, inkommer med ansökan 

7. Fråga från Tony Larsson, Halmstad om det går att komma in med ansökan om några 
veckor. Förslag till svar. Namn och person som söker behövs, deltagande kan hanteras 
retroaktivt. 

8. Kurser 2005 
Förslag: Hela år 2005 bör beslutas. 
Kurserna: HW-SW codesign, RT-communication samt Forskningsplanering ligger bra 
till.  
Om förslaget till ”System Thinking” kurs. CUGS, SAVE-IT, ARTES, Halmstad bör 
diskutera samverkan, Paul och Jörgen kollar upp det. 
För övrigt uttrycks inga starka åsikter. 

9. Sommarskolan planeras till Skövde. 
För ARTES alumni är det troligen bättre att bli inbjudna som talare. 

10. Doktorandkonferens och kick-off för nya kan samordnas i vår. 
11. Fråga om fördelning och användning av doktorandernas ryggsäck. 

Förlag från referensgruppen: Potterna för konferensresor och kurser slås samman 
till en summa om 30 000 kr varav minst 10 000 kr ska användas i samband med 
kursdeltagande. 

12. Fråga om medel för utlandsvistelse kan användas till två vistelser från Olga 
Grinchtein. 
Referensgruppen är positiv till det. 

13. ARTES Industridagar diskussion om, presentationsspråket på industridagar samt 
doktoranddeltagande vid industridagar. 
Referensgruppen föreslår att det ska vara öppet från ARTES sida och basera sig på 
överenskommelse från gång till gång. 

14. Information om intyg från ARTES. 
Förslag om utdelning i samband med sommarskolan. 

 
 
Skrivet av    Justeras 
 
 
 
 
Roland Grönroos   Hans Hansson 


