CENIIT
Universitetet i Linköping

2008-11-11
Till
Medlemmarna i CENIIT-rådet
projektledare inom CENIIT
LiTH:s styrelse.

PROTOKOLL fört vid sammanträde med CENIIT-rådet tisdag 11
november 2008
Närvarande:
Ulf Nilsson, ordf., LiTH
Lars Sjöström, Saab
Pär Emanuelsson, Ericsson
Lennart Ljung, LiTH
Zebo Peng, LiTH
Petter Krus, LiTH
Svante Gunnarsson, föreståndare, LiTH

1.

Föregående mötes protokoll.

Protokollet från 2008-08-27 godkändes.
2.

Meddelanden.

Torgny Brogårdh har framfört önskemål om att lämna CENIIT-rådet. Föreståndaren
har framfört rådets och LiTH:s tack för hans medverkan i rådet.
CENIIT har ingått i LiU:s internrevisions kartläggning av centrumbildningar. De föreslagna åtgärderna medför dock inte några konsekvenser för CENIIT:s verksamhet.

3.

Information om förutsättningarna för år 2009.

CENIIT:s ram för 2009 är preliminärt 8285 kSEK, d v s lika stor som för 2008. Projekten 03.03, 03.06 och 03.15 har haft CENIIT-anslag i sex år och kommer ej att beviljas ytterligare anslag. Projekten 04.07 och 07.01 har ej inkommit med ny ansökan.
4.

Behandling av nya ansökningar.

Fjorton ansökningar om nya CENIIT-projekt har inkommit. Bland dessa kallades ansvariga för sju projektförslag till intervju:
Jose M. Peña, IDA
Tino Ebbers, IEI
Per-Erik Forssén, ISY
He Tan, IDA
Jan-Åke Larsson, ISY
Jonas Kvarnström, IDA
Oleg Burdakov, MAI
5.

Rådets rekommendation för år 2009.

Efter genomförda intervjuer och avslutande diskussion enades rådet om att rekommendera anslag på 475 kSEK till Jose M. Peña (09.01), Per-Erik Forssén (09.05), Jan-Åke
Larsson (09.07), He Tan (08.08), Jonas Kvarnström (06.09) och Oleg Burdakov
(09.12). För Tino Ebbers (09.03) rekommenderar rådet ett anslag på 235 kSEK fr o m
2009-07-01, under förutsättning att projektledaren får anställning inom LiTH och att
dennes verksamhet inom LiTH planeras att uppgå till minst 40 %.
6.

Behandling av fortsättningsansökningar.

I enlighet med tidigare beslut föreslås att projektet 03.02 beviljas ett halvt anslag (235
kSEK) för 2009, eftersom detta projekt hade planeringsanslag under det första verksamhetsåret. För övriga ansökningar om förnyade projekt föreslås anslagsnivån 475
kSEK. För rådets löpande administrativa kostnader föreslås dessutom en avsättning på
215 kSEK. Den föreslagna projektlistan för 2009 framgår av bilaga.

7.

Nästa möte.

Fastställs senare.
Vid protokollet
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