
ARTES referensgruppmöte 13 
Den 13 november 2007 kl 15.00 telefonmöte.  
Närvarande: Roland Grönroos, Paul Pettersson, Sten F. Andler,  
Anmält förhinder: Jan Jonsson, Mattias O'Nils, Martin Törngren  

Ärenden enligt styrelseagendan till den 19/11-07. 
4. Ekonomin.  
- Roland kollar med SSF om vi kan bevilja medel som kommer att användas under 
2008 men rekvireras under 2007. Om så är fallet går vi ut med information om det 
omgående.  
- Justering av budget, industriambassadören beräknas kosta högst 5000 kr till.  
- Det låter vettigt med att avsätta medel till administration 2008.  

5. Kurser 
-  Paul frågar: Finns det intresse i referensgruppen att ge kurser i SAVE-IT regi? 
Distributed Real-Time and Database Systems, och Formella analysmetoder skulle 
kunna ges.  
Kursrapport 
- Forskningsmetodik knappt 10 ARTES studenter 
- Forskningsplanering 7-8 studenter 
- Populärvetenskaplig kommunikation har gått siffror finns inte nu. 
- Systems Thinking 14 doktorander totalt varav 4 ARTES doktorander, alla externa.  
- TIMBER kursen ges inte i ARTES regi men Per Lindgren erbjuds att annonsera den 
via ARTES maillistor. 

6. Fråga om att utnyttja medel 2007 av doktorand som antogs 2004-12-31.  
Förslaget blir rekommendation att bevilja medlen men det låter märkligt med 10-15 
resor på två månader, Paul försöker få fram en specifikation.  

7. Jubileumskonferensen  
- Se även diskussion i anteckningarna från förra styrelsemötet 
- KTH har erbjudit sig att vara värd för konferensen. Eventuellt skulle en 
konferensarrangör vara lämpligare typ Bern eller Bygget fest o konferens.  
- Tidpunkt förslag vecka 11, Onsdag 12 mars start vid lunch fortsättning hela kvällen. 
- Bjuda in VINNOVA, SSF och VR, Jan Fahlesson att berätta om sina resultat?. 
Industri att komma och prata ex Robert Nilsson Goggle Zurich, Mats Grindahl.  
- Snegla på SES06 för hur samlar man hela ARTES, 
http://www.snart.org/conference/2006/ses/ 
- Underhållning på kvällen, stå upp, krogshow.  
- Specificera syftet med dagen. Fortsättning att odla nätverket, marknadsföring av 
realtid, inbyggda system, i t ex en samlad skrift om vad ARTES personerna gör nu. 

8. Rapportering 
 1. PR verksamheten. Det har inte varit inte mycket under hösten. 
 2. Doktorandernas rapporter, Roland lägger upp på webben under veckan. 
 3. Verksamhetsredovisning och rekvirering. Försöker klara av det under vecka. 
 4. Hantering av ARTES 2008. Hanteringen verkar OK. 

10. Kommande möten. 
Referensgruppmöte på jubileumskonferensen föreslås.  
Blir det ett styrelsemöte till under 2007 har vi även ett till referensgruppmöte. 

   Noterat av Roland Grönroos 


