2004-04-26

Protokoll CIDs programråd.
Datum: 31 mars 2004
Tid: 12.00 – 14.00
Plats: Rum 1537, (på CID, Lindstedtsvägen 3, plan 5)
Dagordning:
1. Presentation av ny ordförande för CIDs programråd.
2. Återkoppling på förra mötets kartläggning av pågående projekt.
Ev. diskussion om värdet av att göra denna information tillgänglig på webben.
3. Uppdatering av uppgifter om pågående projekt.
2. Planerade aktiviteter under våren.
3. Övriga frågor
1. Sven presenterade sig med bakgrund som Industridesigner från Konstfack,
erfarenheter från tidningsvärlden och som projektledare på Guide/Astrakan. Sven
redogjorde också kort för bakgrunden till att han tar vid efter Kim Alpgård som
ordförande.
Han välkomnade nytillkomna personer i gruppen och därefter genomfördes en kort
presentation runt bordet.
2. Sven anknyter till vårt rörliga mål, att uppdatera kartläggningen av vad som pågår
på CID, vilka behov som kan finnas och vilka möjligheter intressenterna har att bidra.
Vi gick igenom inventeringen från föregående möte och kompletterade med nytt eller
förändrat.
Läs mer i bifogat dokument med uppdaterad kartläggning.
Meddela förändrade behov eller möjligheter för uppdateringar i kartläggningen!
Skicka epost till sven.ringmar@guide.se.
Några uppdateringar som noterats i kartläggningen;
o Trögheten håller på att lossna när det gäller standards…
o Växande intresse för videospace och Vattenfall har nya tillämningar för Connected
Comunities…
o Två disputationer, både Sara om Dysfunktion och Eva-Lotta om Haptik…
o Workshop idag med HI på CID…
o Även på museiområdet går det framåt, Wasa, Tekniska och Riksutställningar…
o En ansökan har lämnats in för att starta ny tidskrift om Semantiska webbens
tillämpningar inom industri och organisationer…
o Tvådagars workshop kring FLIT-matte kommer puffa för ”helgdagsmatematik”…
o När det gäller behov kvarstår gruppens intresse för programmeringsresurser…
o Metamatrix erbjuder programmeringsresurser med kort startstrecka!
o Frukostseminarium på Guide om Conzilla...

2004-04-26

3. Uppdateringar
o Metamatrix är med i Copland, testgrupp är lärare i skärgården samt hemspråkslärare,
samt ”lärare ute i världen”…
o Metamatrix är även med i Ask Me projekt, etnografiska studier på bl a Guide…
o Metamatrix har kontakter med Gustv och Björn kring kravinsamlingar på museer…
o Tekniska Museet tar experter utifrån inför utveckling av nya utställningar. Det kan bli
aktuellt nu att titta lite mer förutsättningslöst. Gustav går ju medvetet väldigt nära
verkliga besökare, t ex barn. Mariana berättar om en utställning där barn fysiskt får
leka med och undersöka glas och glasliknande material. Här finns tankar kring en
”fortsättning” eller komplettering med projiceringar med IT-stöd. Hur långt kan man
bygga ut utställningar innan det hela blir diffust? Vi ser exempel på det, och att det
börjar undersökas. Men detta är bara i början.
o Mariana berättar om Eu Science Week 2005. Hon tror vi kan göra något gemensamt
här. Det handlar om att entusiasmera om teknik och vetenskap, på ett synbart sätt. En
ansökan ska in i mitten av april, mötet kom fram till att idén ska följas upp och
Mariana lovade leda idén vidare.
4. Kommande aktiviteter på CID
o Användarnas Dag infaller 20 april på World Trade Centre och anmälan sker via
VINNOVAs webb. (Efter en något förvirrande registrering som användare.)
http://portal.VINNOVA.se/anmalan/anmal.asp?kursid=42
http://portal.VINNOVA.se/ssl/AnmalanLogin.asp
För att anmäla dig till en aktivitet måste du antingen logga in med ditt VINNOVAkonto eller skapa ett användarkonto.
o Demonstration av Ambjörn av ”samsökning” och nya verktyg, 27 april 15.00-17.00
…
o GapMinder workshop om visualisering under maj…
o Workshop om uttryck och karaktär på webben planeras under våren…
o En flerdagars kurs om ”Användbarhetsambassadörens roll” är under planering…
o Användarprofiler med Personas blir först en intern workshop på Statskontoret men
följs upp med ett seminarium under maj-juni för alla intressenter som samlades till
”uppstartsmötet” efter förra programrådsmötet…
Nästa möte på Tekniska Muséet!!
Nästa möte blir på fredagen 14 maj kl. 13.00 på Tekniska Muséet. Agenda skickas ut
senare med begäran om anmälan men boka in datumet redan nu! Mötet beräknas pågå
till 16.30.
Läs mer om vad som pågår på museet www.tekniskamuseet.se.
För dem som vill äta tillsammans innan rekommenderas restaurang Babajan på
Folkens Museum. Läs mer om Babajan på www.etnografiska.se/etnoweb/rest.htm,
eller www.babajan.com.
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