
 

 

ARTES Referensgrupp
6:te, mötet om ARTES++

Tid och plats: 2005-08-11 kl. 15.15, telefonmöte
Närvarande: Roland Grönroos, Magnus Jonsson, Karl-Erik Årzén, Hans
Hansson, Anmälda förhinder: Jörgen Hansson, Jan Jonsson, Martin
Törngren, Paul Pettersson

. 1 Till mötesordförande valdes Karl-Erik Årzén och sekreterare
Roland Grönroos.

. 2 Ärenden till ARTES styrelse punktnumrering enligt agendan

3. Föregående protokoll: Roland blev påmind om att
göra nyhetsbrevet.

5. Prognos för antagning av doktorander i december.
MDH någon enstaka kanske, Halmstad några på
gång, Lund ca 1, Skövde kanske har någon, UU bör
kunna anta 2-3 (0 under 2005). Roland frågar övriga.
Vad ska vi göra med pengarna?
- Mer pengar till nu antagna doktorander är det
tveksamt om det finns anledning till, det finns en hel
del resemedel från EU också. 
- Bättre kurser av t ex utlandsexperter ev konkurrens
från EU-program förslås.
- Frågan är om ARTES ska köras efter 2006, en sådan
fråga till SSF kommer att beviljas. (Roland frågande
SSF efter mötet)
Pengar in i systemet väntas under 2006-2007 från
SSF + VINNOVA vilket kan öka antalet nya
doktorander. SSF planerar även utlysning av
möjlighet till förlängningar av SAVE och Flexcon.

7. Ledamot i referensgruppen. 
Det är vettig att Linköping får föreslå någon, Zebo
och Simin bör frågas.

8.1 Sommarskolan
Platsen för sommarskolan är viktig, Lidingö och
Nässlingen har varit bra. 
Tiden: Veckan efter nästan vecka skulle vara sämre.

8.5 Uppsala "doktoranderna" har inte antagits och
behöver därför söka på nytt till ARTES++.

8.6 Bokprojektet, vi satsar på att ge ut boken i egen
regi enligt svaren Hans fått på sitt mail.
Rapporteringen av verksamheten får i så fall bättre
plats i boken. 
I anslutning till publicering föreslås en nationell 
övning med ARTES, ASTEC, SAVE och FLEXCON på



1-2 dagar där framtiden diskuteras. Den bör kunna
ske i anslutning till vårens doktorandkonferens.
Flexcon hade ett preliminärt datum 13 mars som
föreslås. Mötet bör inkludera industrifolk samt
beslutsfattare Vinnova + SSF + utvärderargrupperna
de använder.
Plats: I närheten av Stockholm är troligen bäst till
exempel Sigtuna.

. 3 Kommande möten
2005-11-29 kl. 15.15, telefonmöte

. 4 Mötet avslutades kl 16.12.

 

 

Skrivet av Roland Grönroos  
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