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Linus Thrybom, ABB Corporate Research
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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.

Genomgång av förändringar av mallen för halvtidsrapportering
Förändringarna av mallen för halvtidsrapportering gicks igenom och ytterligare förslag
på förändringar föreslogs. Erik Frisk ansvarar för att förändringarna införs till nästa
omgång av halvtidsutvärderingar.

Genomgång av projekt och ekonomistatus
Genomgång av nuvarande status i projekten samt ekonomisk rapport.

Diskussion om inkomna ansökningar
Totalt 27 ansökningar har kommit in för CENIIT-finansiering under 2020. Av dessa är
15 fortsättningsansökningar, 1 nya ansökning för projekt med planeringsbidrag förra
året samt 11 nya ansökningar.
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Fastställande av vilka projektledare som ska kallas till intervju
Fastställdes att följande projektledare kallas till intervju: Isaac Skog, Elin Nyman, Da-
niel Jung, samt Mårten Wadenbäck.

Intervjuer
Projektledarna intervjuades i ca. 15 minuter vardera.

Fastställande av rekommendation inför 2020
Efter genomförda intervjuer och avslutande diskussion enades rådet om att, för ansök-
ningar om nya projekt, rekommendera fullt anslag på 450 kSEK till Isaac Skog (20.03)
samt Elin Nyman (20.08). Projektet föreslaget av Daniel Jung (19.01) som hade pla-
neringsbidrag under 2019 rekommenderas fullt anslag. Projektet föreslaget av Daniel
Wadenbäck (20.11) rekommenderas planeringsbidrag om ett halvt CENIIT-anslag på
225 kSEK.

Den föreslagna projektlistan för 2020 framgår av bilaga.

Tid för nästa rådsmöte och halvtidsutvärdering
Tid för nästa rådsmöte och halvtidsutvärdering av 4 projekt bestämdes till 13 maj, 2020,
09:30 - 14:00 på universitetsklubben.

Övriga frågor
Bestämdes att policydiskussionen skall återupptas vid nästa möte. Bestämdes också att
fortsättningsansäkningar i fortsättningen behandlas genom att ansökningarna fördelas
bland rådets medlemmar. Proceduren för detta fastslås vid nästa möte.
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