Sestanek SLAIS IO
Ljubljana, 11. 2. 2013, sejna soba IJS
Prisotni: Marko Bohanec, Dunja Mladenić, Matjaž Gams, Bogdan Filipič, Petra Kralj Novak, Sašo
Džeroski, Panče Panov, Gregor Leban
Odsotni: Ivan Bratko, Marko Grobelnik, Mitja Luštrek, Damjan Strnad, Tanja Urbančič

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Poročilo o delu
Določitev datuma in dnevnega reda skupščine (organom SLAIS je potekel 2‐letni mandat)
Načrt aktivnosti
Razno

Zapisnik:
Ad 1 Poročilo o delu
Predsednica društva je podala poročilo o delu društva. Med ostalim je poročala, da je SLAIS v zadnjem
letu pridobil še 4 nove člane. Članarino za 2012 je poravnal odsek E3, IJS.

Iz zapisnika sestanka Izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco (IO SLAIS)
Ljubljana, 10.05.2012:
Sklep 1: Konferenca z naslovom “100 Years of Alan Turing and 20 Years of SLAIS” bo organizirana
kot celodnevni dogodek 11. 10. 2012, del multikonference IS 2012. Častni govorec konference bo
prof. dr. Ivan Bratko, ki bo podal osebni pogled na zgodovino umetne inteligence v Sloveniji.
Sklep 2: Prof. dr. Dunja Mladenić in prof. dr. Marko Bohanec prevzameta vlogo programskih
vodij konference.
Sklep 3: Zainteresirane večje skupine, ki delujejo na področju umetne inteligence v Sloveniji, bodo
povabile (in zagotovile kritje stroškov) vsaka za po enega gosta, ki bo vabljeni predavatelj na
konferenci.

Vski sklepi z zadnjega sestanka IO in zadnje skupščine društva so bili uresničeni. Na osnovi vabljenih
prispevkov na konferenci »100 let Alana Turinga in 20 let SLAIS‐a« se pripravlja posebna številka revije
Informatica. Prispevki so trenutno v postopku recenzije.

Sklep 1: Skladno s predhodnimi dogovori prosimo laboratorij LKM Fakultete za računalništvo in
informatiko Univerze v Ljubljani, da poravna ECCAI članarino za leto 2013.
Sklep 2: Člani SLAIS naj pošljejo predsednici društva opise aktivnosti v letu 2012 (organizacije konferenc
in delavnic, vabljena predavanja, nagrade, objavljene knjige, ...). Člani IO naj to storijo do ponedeljka, 18.
2. 2013.
Matjaž Gams je poročal, da je bilo v pogovorih z Muggletonom in Bratkom dogovorjeno, kako bo
potekalo podeljevanje nagrade z imenom Michie‐Turing. Programski odbor bo predlagal kandidate, nato
bo komisija predloge pregledala in ustrezno odločala.
Marko Bohanec odstopa s funkcije sopredsednika konference Inteligentni sistemi na multikonferenci
Informacijska družba, za dosedanje 12 letno vestno delo na tej funkciji se mu lepo zahvaljujemo.
Kandidati za novega sopredsednika naj kontaktirajo Matjaža Gamsa.

Ad 2 Določitev datuma in dnevnega reda skupščine
Predlagani datum za skupščino je 26., 27. ali 28. marec 2013. Točen datum in uro bo predsednica po e‐
pošti uskladila s člani IO.
Oktobra 2012 je potekel 2‐letni mandat članov vseh organov SLAIS. IO predlaga, da se za 2 naslednji leti
ponovno izvoli iste člane vseh organov.
Sklep 3: Predstavnike volilne komisije določita v sodelovanju sta Panče Panov in Petra Kralj Novak do
konca tedna.
Predsednica društva bo o sklepu obvestila člane SLAIS in jih povabila, da pošljejo dodatne predloge za
člane organov SLAIS volilni komisiji.
Sklep 4: Predlagani dnevni red za skupščino:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Določitev delovnega predsedstva
Poročilo predsednika o delu SLAIS v zadnjem letu
Finančno poročilo
Poročilo nadzornega odbora
Volitve organov SLAIS
Načrt dela SLAIS v naslednjem letu
Razno

Ad 3 Načrt aktivnosti
Leta 2014 bo na Bledu potekala konferenca Discovery Science.

Oktobra 2013 bo v Ljubljani organizirana 16. mednarodna multikonferenca Informacijska družba 2013.
Sklep 5: Povabimo člane SLAIS, ki so doktorirali v letu 2012, da pošljejo Mitji Luštreku svoje doktorate v
pdf obliki za objavo na spletni strani SLAIS. Hkrati jih povabimo, da Matjažu Gamsu pošljejo dvostranski
povzetek doktorata za objavo v reviji Informatica.
Sklep 6: Pred skupščino SLAIS bomo kot običajno organizirali predavanje. Za predavatelja oz.
predavateljico bomo povabili tujega gosta, predvidoma iz projekta XLike (katerega sestanek bo v tistem
času v Ljubljani).

Ad 4 Razno
Ni bilo razprave.

Zapisal: Gregor Leban
Pregledala in dopolnila: Dunja Mladenić
Ljubljana, 11. 2. 2013

