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Zapisnik
Ad 1 Pretekli sklepi
Pri pregledu preteklih sklepov je predsednik društva ugotovil, da se je sklenilo, da se bo pozvalo
Laboratorij za Bioinformatiko FRI, če jih lahko dodamo na seznam plačnikov ECCAI članarine. Ker do
poziva še ni prišlo, je predsednik društva prosil prisotnega Janeza Demšarja, da o tem povpraša Blaža
Zupana.
Ad 2 Konferenca SLAIS
Predsednik društva si želi, da bi se institucije in člani SLAIS bolj povezali in je v zvezi s tem predlagal,
da bi v prihodnje organizirali SLAIS konferenco v sklopu Mednarodne multikonference informacijska
družba, ki poteka na IJS. Idej za format dogodka je več. Kot primer je Janez Demšar predstavil, kako
potekajo seminarji na FRI, ki se imenujejo Piškot. Aneta Trajanov je predlagala, da bi na dogodek
povabili več vabljenih predavateljev. Bogdan Filipič je kot dober primer konference omenil nemško
konferenco o umetni inteligenci. Predsednik društva predlaga, da bi bilo dobro združiti trenutni
podkonferenci Inteligentni sistemi in SiKDD v eno s spremenjenim imenom.
Sklep 1: Za uspešno izvedbo takšne konference je IO SLAIS povabljen v programski odbor konference
in s tem okrepi recenzentske zmožnosti potencialno večjega števila prispevkov. Pozove se še ostale
člane, če so zainteresirani za sodelovanje. Obstoječi člani programskega odbora konferenc ostanejo.
Sklep 2: Janez Demšar bo na FRI nakazal, da lahko mlajši sodelujejo pri konferenci, nato jih bo
predsednik društva tudi uradno povabil.
Sklep 3: Predsednik društva bo govoril z Dunjo Mladenić o združitvi konferenc Inteligenti sistemi in
SiKDD, nato se bomo odločali o poimenovanju konference.

Ad 3 Posebna številka AI Communications
Predsednik društva je na pobudo Nade Lavrač predstavil posebno številko AI Communications, ki ga
je izdalo katalonsko društvo za umetno inteligenco, in predlaga, da bi SLAIS naredil podobno v sklopu
konference, ki se bo organizirala. Nada Lavrač predlaga, da se v ta namen pozove k sodelovanju vse
centre AI v Sloveniji.
Sklep 4: Najbolj primerno leto za izdajo posebne številke v AI Communications se zdi 2017, ko bo 25.
obletnica SLAISA in 20. obletnica IS. Takrat bo dogodek pod okriljem SLAISA poizkusil izdati posebno
številko AI Communications.
Sklep 5: Letošnja združena konferenca bo v klicu za prispevke poudarila, da bodo najboljši prispevki
objavljeni v posebni številki Informatike, kar bo hkrati tudi vaja za leto 2017.

Ad 4 Spletna Stran
SLAIS potrebuje novo posodobljeno spletno stran, ki bo omogočala vnos novic in zanimivih dogodkov
in posredovanje novih vpisov na različne socialne medije.
Sklep 6: Nova spletna stran mora omogočati pošiljanje novic na RSS, Twitter, Facebook in mail. Vsak
mora ima možnost prijave in odjave od teh storitev.
Sklep 7: Za postavitev spletne strani je zadolžen Odsek za inteligente sisteme. V nadaljnje zadolžitve
krožijo s predsedstvom.
Sklep 8: Zapisnik današnjega sestanka se članom pošlje po mailu.

Ad 5 Druge aktivnosti
Predsednik društva poroča o dveh idejah, ki ju je dobil od člana SLAIS-a.
Član je izrazil željo po tem, da bi SLAIS organiziral poletno šolo za študente. Janez Demšar nas obvesti
o tem, da na FRI poteka poletna pola že zadnjih 7 let.
Sklep 8: Janez Demšar bo v bodoče obvestil SLAIS o poletni šoli FRI in o podobnih dogodkih.
Član je izrazil potrebo in željo po tem, da bi obstajal imenik področij umetne inteligence in z njimi
povezanih ljudi v Sloveniji. Matjaž Gams je omenil, da v Laboratoriju za umetno inteligenco, IJS že
imajo nekaj podobnega.
Sklep 9: Predsednik društva se bo pogovoril z Dunjo Mladenić o imeniku področij, ki ga že imajo.

Ad 6 Razno

Matjaž Gams je poudaril pomembnost povezovanja med različnimi društvi in vabi predsednika
društva, da se udeleži sestanka ACM, katerega člani so tudi člani drugih društev.
Sklep 9: Predsednik društva bo povprašal o dogajanju na področju umetne inteligence v Mariboru in
jih pozval k sodelovanju na konferenci.
Predsednik društva predlaga, da bi SLAIS organiziral kakšen družaben dogodek.
Sklep 10: Družabni dogodek, s katerim bomo začeli, je SLAIS-ov bowling.
Matjaž Gams predlaga, da na konferenco, ki jo bo organiziral SLAIS, vsaka od entitet povabi po enega
predavatelja (Tehnologije znanja, Inteligentni sistemi, laboratorij za bioinformatiko).
Sklep 11: Ko se organizira programski odbor in se naslednjič sestane, se bomo pogovarjali o vabljenih
predavateljih.
Matjaž Gams sprašuje če je ima kdo idejo za kandidata za ACM nagrado za tekočo delo. Predlaga se
Blaž Zupan. Kandidata za življensko delo nimamo
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