
                                                                                                             Protokoll 2006 
  
Protokoll, SRS-möte 2006-03-14-- 15 

  
1.   a) Mötet öppnades av SRS sekreterare Dag Linnarsson. 

b) Göran Olofsson, SU, valdes till mötesordförande. 
c) Fastställande av dagordningen enligt förslag (bil 1). 

  
2.   Presentationer för värdinstitutionerna. 
Göran Olofsson (Alba Nova) 
Göran Östlin 
  
3.   Presentationer från Rymdstyrelsen. 
Lennart Nordh 
Kristine Dannenberg 
Per Magnusson 
  
4.   Presentationer från Rymdbolaget. 
Urban Frisk 
Anna Ratsman 
Christian Lockowandt 
Fredrik von Shceele 
Johanna Bergström-Roos 
  
5.   Presentationer från forskargrupperna. 
Mats André (Cluster) 
Mats André (Mars) 
Jan Bergman 
Anders Eliasson 
Henrik Hartman 
Nils Holm 
Mats Holmström 
Stefan Larsson 
Göran Marklund 
Göran Olofsson (Odin) 
Asta Pellinen-Wannberg 
Ingrid Sandahl 
Kristof Stasiewics 
  
  
6.   Var är nästa generation rymdledare?  
Gabriella Stenberg.  
  
7.   Formalia, Svenska Rymdforskarens Samarbetsgrupp: 
  

a)      Protokoll från tidigare möte i Uppsala 2005-03-15—16 godkändes. 
b)      Tid och plats för nästa årsmöte. Punkten ajournerades till punkt 8. 

  
8.   Rymdforum 

Med anledning av att Rymdstyrelsen innan SRS-mötet med SRS-sekreteraren 
diskuterat möjligheten för SRS att ansöka om medlemskap i föreningen 
Rymdforum presenterade Johan Marcopoulos kortfattat föreningen.  
Rymdforum är en förening vars syfte är att sprida kunskap om svensk  
rymdverksamhet och öka informationsflödet mellan olika aktörer i 
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rymdbranschen. Föreningen anordnar bland annat återkommande arrangemang  
för industri, forskare, beslutsfattare, användare av rymdteknik, media och den svenska 
allmänheten. Rymdforum har hittills hållits två större sammankomster, 
ett i Kiruna (2003) och ett i Trollhättan (2005). Nästa sammankomst 
kommer att hållas 2007, preliminärt i Kiruna i september. 
  
Från den diskussion som följde kan sammanfattningsvis konstateras att 
mötesdeltagarna inte hade några invändningar mot att SRS:s sekreterare 
ansöker om medlemskap i föreningen, förutsatt dels att Rymdstyrelsen 
svarar för de extrakostnader som medlemskapet  medför och dels att 
SRS-möten i sin nuvarande utformning även i framtiden hålls en gång om 
året. Eftersom varken mötesdeltagarna eller Rymdstyrelsen ansåg det vara 
nödvändigt att ha SRS-mötena i mars månad kan vissa framtida SRS-möten 
eventuellt hållas i anslutning till Rymdforums sammankomster för att 
därigenom underlätta informationsutbytet.  

        
Om medlemsansökan från SRS godkänns av Rymdforums styrelse är det 
Rymdstyrelsen förslag att SRS-sekreteraren representerar SRS i 
Rymdforums styrelse. Rymdstyrelsen bör i samråd med SRS-sekreteraren ta 
fram förslag på hur forskarsamfundet via SRS på ett effektivt och enkelt 
sätt kan växelverka med Rymdforum." 

  
9.   Presentationer från rymdindustrin.  
Lars Nordfeldt 
  
10. Presentationer från forskargrupperna. (Se länkar under 5). 
  
11. Mötet avslutas. 
  
  
Vid protokollet: D. Linnarsson, G. Olofsson
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