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Ledamöterna i CENIIT-rådet

Protokoll: Sammanträde CENIIT-rådet

CENIIT-rådet kallas till sammanträde

Tid Onsdagen den 11/10, 2017, 10:15-16:30
Plats L-huset, Valla
Närvarande Magnus Borga, ordförande, LiTH

Gunnar Bark, Ericsson Research
Gunnar Holmberg, Saab AB
Svante Gunnarsson, LiTH
Zebo Peng, LiTH
Erik Frisk, föreståndare, LiTH

Godkännande av agendan

Agendan godkändes.

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

Diskussion om inkomna ansökningar

15 ansökningar om nya CENIIT-projekt har inkommit samt 12 ansökningar om fort-
satt bidrag. Alla fortsättningsansökningar bifölls. Ansökan från Gustaf Hendeby, med
planeringsanslag 2017, bifölls.
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Fastställande av vilka föreslagna projektledare som ska kallas till in-
tervju

De ansvariga för 6 projektförslag kallades till intervju: Björn Wallner (18.03), Guilher-
me B. Xavier (18.04), Anders Eklund (18.01), Fahad Shahbaz Khan (18.14), Nikolaos
Pappas (18.12), samt Katerina Vrotsou (14.09).

Intervjuer

Projektledarna intervjuades i ca. 15 minuter vardera.

Fastställande av rekommendation inför 2018 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 440 kSEK till Anders Eklund (18.01)
och Fahad Shahbaz Khan (18.14). Projekt 18.04 (Guilherme B. Xavier) samt 18.12
(Nikolaos Pappas) rekommenderas planeringsbiddrag om 220 kSEK. Projekt 14.09 (Ka-
terina Vrotsou) rekommenderas fortsatt finansiering.

Den föreslagna projektlistan för 2018 framgår av bilaga.

Vad betyder IT inom CENIIT idag?

På grund av begränsat med tid så bordlades frågan och tas upp på nästa möte.

Kriterier och mål för CENIIT; målgruppen som skall söka anslag

På grund av begränsat med tid så bordlades frågan och tas upp på nästa möte.



Centrum för Industriell
Informationsteknologi

Tid för nästa rådsmöte och halvtidsutvärdering

Tid för nästa möte och halvtidsutvärdering bestämdes till torsdagen den 3 maj, 2018,
klockan 09:00-12:00.

Projekten som skall halvtidsutvärderas är

• ”A genome-wide, multi-layered, network-based approach for personalised medi-
cine”, Mika Gustafsson (16.02)

• ”Optimeringsmetodik för storskaliga schemaläggnings- och resursallokeringspro-
blem: tillämpningar inom utveckling av avioniksystem”, Elina Rönnberg, (16.05)

• ”Energy management for heavy vehicles”, Jan Åslund (16.08)

Övriga frågor

Frågorna som bordlades även detta möte bedömdes som viktiga och har hög prioritet
för nästa möte.

Vid protokollet

Erik Frisk

Ordförande

Magnus Borga


