Zapisnik sestanka Izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco (IO SLAIS)
Ljubljana, 13.9.2010, 15:15 – 16:30, Oranžna soba IJS
Prisotni:
Marko Bohanec (predsednik), Dunja Mladenić (podpredsednica), Bogdan Filipič,
Panče Panov, Damjan Strnad, Nikola Guid, Marko Grobelnik, Petra Kralj Novak
(tajnica)
Opravičeni:

Ivan Bratko, Igor Mozetič, Mitja Luštrek

Dnevni red:
1. Poročilo predsednika SLAIS o delu od zadnje skupščine
2. Priprave na letno skupščino društva
3. Včlanitev SLAIS v MINVO, Mrežo inženirskih nevladnih organizacij
4. Predstavitev osnutkov dokumentov:
zgodovina AI v Sloveniji, informacije o SLAIS
5. Razno
Zapisnik:
1. Poročilo predsednika SLAIS o delu od zadnje skupščine
- Obveznosti do države (DURS, AJPES) so urejene
- Članarino ECCAI je letos poravnal Odsek za tehnologije znanja (IJS)
- Na sestanku ECCAI sta SLAIS zastopala Nada Lavrač in Borut Sluban
- Letos malo drugih dogodkov (konference, knjige, ...), oziroma o njih ni poročil
Sklep 1: ACTIVE poletna šola naj se doda na stran SLAIS (Dunja Mladenič).
2. Priprave na letno skupščino društva
Sklep 2: Skupščina bo v ponedeljek 4. oktobra ob 15h, IJS, Oranžna soba
Sklep 3: Predlagani dnevni red skupščine
1. določitev delovnega predsedstva,
2. poročilo predsednika o delu SLAIS v zadnjem letu,
3. finančno poročilo,
4. poročilo nadzornega odbora,
5. volitve organov SLAIS,
6. načrt dela SLAIS v naslednjem obdobju,
7. razno
Sklep 3: Predlagana kandidacijska komisija za volitve organov SLAIS:
Borut Sluban, Maja Škrjanc, Rok Piltaver

Predlogi glede kandidatov za nove organe SLAIS:
- predlog za predsednika: Dunja Mladenič (predlaga Bogdan Filipič)
- novi predsednik bo predlagal tajnika
- IO: ob volitvah se lahko zamenja do pol članov IO
- Marko Bohanec predlaga, da dosedanje člane IO in drugih organov vprašamo, ali so
pripravljeni sodelovati še naprej
- Bogdan Filipič predlaga, da se poveča zastopstvo s FRI (Blaž Zupan, Igor Kononenko)
in UNG (Tanja Urbančič)
Sklep 4:
Marko Bohanec po e-mailu vpraša člane organov SLAIS, če so še pripravljeni
nadaljevati sodelovanje.
3. SLAIS v MINVO, Mrežo inženirskih nevladnih organizacij
Načeloma nimamo nič proti.
Sklep 5: Bogdan Filipič se še pozanima na Fakulteti za strojništvo. Pozanimal se bo tudi
Marko Bohanec. Če bodo zadržki glede vsebina ali usmeritve MINVO, se odločimo proti
oziroma odločitev prestavimo na skupščino.
4. Zgodovina umetne inteligence v Sloveniji.
Marko Bohanec predstavi gradivo o zgodovini umetne inteligence v Sloveniji, pri pripravi
katerega so sodelovali Marko Bohanec, Martin Žnidaršič in Mitja Luštrek, prispevali pa še
Matjaž Gams, Nada Lavrač, Bogdan Filipič.
Marko Grobelnik bo Marku Bohancu posredoval popolnejši seznam organiziranih
dogodkov na Slovenskih tleh (Pascal workshopi,…)
Marko Grobelnik predlaga, naj gre vse pripravljeno gradivo na Wikipedio, kjer bodo člani
SLAIS in drugi lahko sami dopolnjevali vsebino.
Sklep 6: Strinjamo se s predlogom, da pripravljeno gradivo prenesemo na Wikipedio.
Strinjamo se tudi z dopolnitvami spletne strani SLAIS.
Gradivo »seznam raziskovalnih skupin v Sloveniji«: prenesemo na Wikipedio, postavimo
povezavo na originalni dokument, enkrat letno (pred skupščino) se posodobi.
5. Razno
Pod točko razno bi bilo diskusije.
Zapisala: Petra Kralj Novak
Pregledal in dopolnil: Marko Bohanec
Ljubljana, 20.9.2010

