
ARTES referensgruppmöte 2007-02-13 kl 15 telefon möte 
 
Närvarande: Paul Pettersson, Roland Grönroos under punkt 1-3, Magnus Jonsson, Sten F. 
Andler. Ganska många anmälde förhinder. 
 
Ärenden, i fetstil 
Information, i normal stil 
Noteringar under mötet i kursiv stil 
 
1) Ekonomi 
 - 660510 kr har inte rekvirerats av doktoranderna som antogs 2004 utöver det som fanns 
medtaget i budgeten i december. Utnyttjandegraden är 33% för antagna doktorander. Men 12 
st har inte rekvirerat för 2006. Påminnelse till HH, MDH, Chalmers och MIUN? är nog på sin 
plats. (En av doktorand på Chalmers har rekvirerat hela beloppet men inte redovisat 
användningen fullt ut.). 
 
- Hittills har en doktorand sagt att han har förbrukat medel 2007 med anledning av att de ska 
rekvirera snabbare. 
- Slutsatsen är att vi inte kan säga annat än att det ser ut att finnas gott om pengar men vi får 
avvakta deadline för rekvisitionerna 28 februari för 2006 år resultat egentligen ska vara klart. 
 
Doktoranderna ska påminnas om att rekvirera. 
Doktoranderna ska avkrävas en plan för årets aktiviter. 
 
 
2) Tiden för doktorandkonferensen 
  Av 115 mottagare har 5 st röstat varav en på båda alternativen 
  1) A meeting in March-April antal röster =  2 
  2) A meeting in late 2007 antal röster =  4 
Ta mötet i höst och subventionera resan om det finns medel kvar. 
 
 
3) Kurser 
- Systems thinking i vår?  
Intresseanmälningar 3 till ARTES, CUGS 5, Skövde 4. 
Förslag ARTES stöder kursen med 33333 kr.  
 
- SAVE IT samarbetet enligt protokoll http://www.mrtc.mdh.se/projects/save-it/protokoll-
styrelsemote-saveit-20070117.pdf 
 



4) Sommarskolan  
SNARTs RTIS planering finns på http://www.snart.org/docs/styrelse-070209.pdf 
- Ska vi hålla till helt på Hakonsgården eller vara på högskolan när det inte är RTiS? 
- Ska vi besluta oss för Hakonsgården?  http://www.acc.se/Hakonpresentation.pdf 
- Den verkar inte ligga så avsides som doktoranderna ofta önskat. 
- Ann-Sofi Starkman (MDH) hjälper till. 
Tema:  

- Talare: Alan Burns eller Sanjoy Baruah (ang. uppsats om fel i CAN-bevis, eller RTSS-
uppsats om ”sustainability”) 

- Tools: användare/skapare av Scade, verktyg från Lund 
- Sensor Fusion: Malte Arholt (Volvo TC), bra talare.  
- Andy Wellings: Real-time Java 
- Sensor networks:  
- RFID sensors? 
- Automtive electronics? 

 
5) PR: 

- Anita gör PR för ARTES i samband med avslutningen 
 
6) Gunnar Mathiassons ansökan 

- Han bör få ytterligare 5000SEK 
 
 

Antecknat av Roland punkt 1-3 och Paul punkt 4-6 


