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Protokoll: Sammanträde CENIIT-rådet

Tid Måndagen den 15/10-2012, 10.15 - 15.00 (ca)
Plats Fordonssystems konferensrum, hus L.
Närvarande Per Emanuelsson, Ericsson

Håkan Fortell, ABB
Erik Frisk, föreståndare, LiTH
Lennart Ljung, LiTH
Magnus Borga, ordförande, LiTH
Zebo Peng, LiTH
Lars Sjöström, Saab AB

1. Godkännande av agendan

Agendan godkändes.

2. Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 2012-04-12 godkändes. Möjliga lösningar på situationen
med stora variationer på antal projekt för olika år diskuterades. Magnus Borga har an-
svar för att undersöka möjligheter inför nästa års utlysning.

3. Diskussion om inkomna ansökningar

7 ansökningar om nya CENIIT-projekt har inkommit, varav 2 hade planeringsanslag
förra året, samt 15 ansökningar om fortsatt bidrag.
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4. Fastställande av vilka föreslagna projektledare som ska kallas till
intervju

De ansvariga för 4 projektförslag kallades till intervju:

Ahmed Rezine, IDA
J Jacob Wikner, ISY
Martin Enqvist, ISY
Stefan Holmlid, IDA

5. Intervjuer

Projektledarna intervjuades i ca. 15 minuter vardera.

6. Fastställande av rekommendation inför 2013 om bifall eller avslag
av ansökan

Efter genomförda intervjuer och avslutande diskussion enades rådet om att, för ansök-
ningar om nya projekt, rekommendera anslag på 475 kSEK till Ahmed Rezine (12.04)
och Martin Enqvist (13.03). För pågående projekt med inskickade fortsättningsansök-
ningar rekommenderas fortsatt anslag om 475 kSEK för 2013.

På grund av jäv deltog inte Lennart Ljung i beslutet runt Martin Enqvists projekt. Det-
samma gäller Zebo Peng med avseende på Ahmed Rezines projekt.

Den föreslagna projektlistan för 2013 framgår av bilaga.

7. Tid för workshop under 2013, nästa rådsmöte och halvtidsutvär-
dering

Datum för CENIIT-workshopen under 2013 bestämdes till den 15-16/4. I samband med
detta sker nästa rådsmöte och halvtidsutvärdering av projekt startade under 2011.
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8. Övriga frågor

Tre övriga frågor diskuterades:

• Bestämdes att en mall för ansökningar skall utformas till nästa års ansökningsom-
gång.

• Skrivning skall införas i projektanmodan om att ansökningshandlingar är interna
dokument och ej är offentliga.

• Skrivning skall införas som beskriver planeringsanslag och hur fortsättningsan-
sökning för projekt som haft planeringanslag skall skrivas.

Vid protokollet

Erik Frisk

Ordförande

Magnus Borga


