Referat fra møte i styret for NOKOBIT 2010
18. mars 2010, kl. 10 – 14, Akersgt. 59, møterom D2525
Tilstede:
• Jon Iden Jon.Iden@nhh.no
• Laurence Habib Laurence.Habib@hio.no
• Laila J. Matberg lj@hinesna.no
• John Krogstie John.Krogstie@idi.ntnu.no
• Jørgen Fog jfog@err.no
• Tom Røise tomr@hig.no
• Terje Fallmyr Terje.Fallmyr@hibo.no

Agenda
Nr. Referat
Jørgen Fog ønsket velkommen og fortalte historien om DSS IKT,
som nå er IT‐avdeling for departementene, regjeringen og
statsministerens kontor.
DSS IKT er en prosessorientert organisasjon.
1 Evaluering av NOKOBIT 2009
John orienterte
• Det var ca. 115 deltakere til sammen på NOKOBIT, NIK
og NISK. I tillegg hadde NAIS et møte.
• Arrangementsmessig gikk det fint.
• Har kjørt med momsregnskap. Det må vi fortsette med i
år.
o det var mange interne fra NTNU (uten mva.)
o ca. 15.000 i overskudd
o fikk støtte på 20000 fra NFR (NIK og NOKOBIT)
o NISnet sponset også (NISK)
• Litt færre innsendte artikler i 2009 enn 2008, ca. 29. Det
er viktig å motivere flere til å sende inn bidrag.
• Review ble gjort med hjelp av Easy Chair. Det fungerte
bra. Vi bør fortsette med den også i år.
o Vi bør fortsette med at forfattere av aksepterte
bidrag kan forklare hvordan de har innarbeidet
kommentarer fra reviewere.
o Opplæring av nye reviewere? Vi har mange
gjengangere og erfarne folk, så det håndteres ved
behov.
• Obs‐punkt
o style til forfattere, endringer i ECIS‐malen fra året
før. Bør sjekke at den ikke er endret fra i fjor.
o Lage en PDF for hver artikkel (Word), og så lage
innholdsfortegnelse og sy sammen én PDF som
sendes til Tapir.
o Lagde innholdsfortegnelsen manuelt
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NOKOBIT 2010
Lokaler, hotell
• 22.‐24. november 2010
• Konferansen blir på Thon Hotel
o pris: 1050 (rom) + 450 (pakke)
 inkl. møterom
o mandag 24.:
 møter osv. på Høgskolen i Gjøvik
 flytog / buss kommer til Gjøvik 1045
 møtene kan begynne ca. 11.30
 middag på hotellet
o tirsdag og onsdag
 konferansen på hotellet
 middag tirsdag kveld i Gjøvik fjellhall
• Konferanseavgift: Vi planlegger med tilsvarende nivå
som i 2009.
• OBS: avklare på forhånd med NIK og NISK hvem som
betaler for hva
• Sponsing er noe uklart. NFR blir kontaktet.
• Enhetlig pris for alle tre konferansene.
Det faglige…
• Temaliste:
• Styret tror at en temaliste kan virke positivt. Noen eller
alle disse legges ut på nokobit.no, noen også på plakaten
o Sosiale nettverk
o IS‐arkitektur
o etikk/personvern
o participative approaches?
o globalisering
o IT/business alignment
o IT‐ledelse
o agile technology
o open source
o forskningsmetodikk/metoder
o HCI
o helseinformatikk
o IS i utviklingsland
o e‐government / IKT i offentlig sektor
o e‐læring
o ERP‐systemer
o systemutvikling og –implementering
o IT‐services management
o konseptuell modellering
CFP
• Må nå ut til mange
o oppdatering av adressebase trenges

Tom

Jon
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o vi burde hatt en adresseliste knyttet til nokobit.no

Tidsfrister
• Foreløpig CFP: mail ut i løpet av 24. mars
• Sammendrag??: ikke noe sammendrag!
• Frist for innsendning av artikler: 10. juli 2010
• Frist for utsending til reviewere: 1. august
o to stk. fordeler artiklene til reviewere
• Frist for tilbakemelding fra reviewere: 20. august
• Programkomitémøte: 25. August
• Akseptansebeslutning:
• Tilbakemelding: 5. september 2010
• Frist for innsending av endelig versjon: 1. oktober 2010
• Forslag til tutorials og workshops: 5. september
• Konferansen: 22.‐24. november 2010
Markedsføring
• CFP per e‐post så snart som mulig til IRIS‐lista.
o Terje lager en første versjon (foreløpig CFP)
o Terje sender foreløpig CFP til Laurence, som
sender til IRIS‐lista
o adressebase knyttet til NOKOBIT må oppdateres
slik at vi kan ha noe mer varig av bedre kvalitet
o Vi deler landet mellom oss og oppdaterer
kontaktpersoner
 UiO: Laurence
 UiA, UiS, UiB: Jon
 NTNU: John
 UiTø: Terje
 UMB: Jørgen













HiØ: Tom
HiO: Laurence
HiG, HiL, HiHm: Tom
HiVe: John
HiBusk: Laila
HiTelemark: Tom
NiTH: Jon
HiMolde: John
HiST, HiNT: John
HiNe: Laila
HBO: Terje
HiFm: Terje







Institutter
NR: Laurence
Sintef: John
NRK Beta (Eirik Solheim): Jørgen
Norut IKT (Lars Vognhild): Terje

Terje
Terje
Terje
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o
o
o
o

 KITH: John
 Difi: Jørgen
De ansvarlige sender navn og adresse til Tom
Tom sender ut plakater like etter påske
Påminnelser sendes senere
Spesiell invitasjon til bidrag til sesjon om
rekruttering og utdanning?
skal vi ha en liste av temaer?

o
o
• nokobit.no
o plakat: kommer like over påske
o format for artikkelbidrag: kommer
Publisering av proceedings
• avtale med Tapir
• kontaktperson på Tapir
• frister for innsending til trykking
• format på innsending
o bare svart/hvitt!
• Skal vi trykke proceedings til alle, både NIK og NISK?
o 115 stk.: kostet 21.000. Kan vi redusere dette?
o Vi trenger neppe å trykke opp til alle på både NIK
og NISK.
o Tapir legger ut PDF så de vil jo bli tilgjengelige
o Vi bør kunne legge ut PDF på nokobit.no for gratis
nedlasting (evt. link til det som Tapir har lagt ut)
o obs! det må være tilltatt i hht. avtalen med Tapir
Reviewsystem
• Reviewere: John har listen fra i fjor. Den er distribuert
• Nye navn ble lagt til under møtet
• Nøkkelord per reviewer i en review‐fil vil lette tildeling
av bidrag på reviewer. Lages i løpet av våren.
o reviewere oppdaterer selv (evt. per e‐post)
o under hånden avtalt om at de er tilgjengelige for
review i den aktuelle tidsperioden.
• Listen oppdateres / utvides fram mot innsendingsfristen
• Bidrag sendes direkte til den enkelte review’er
o mail med link til artikkelen
• Reviewsystem: Easy Chair, community‐versjon.
o Terje oppretter NOKOBIT’2010.
o Hele programkomiteen blir ‘chair’.
o Reviewere blir ‘PC’
• Systemet må få reviewere til å indikere kandidater til
best paper
o gave til beste paper blir samme som til keynotes
Programkomité og arbeidsdeling
• hele styret er programkomité
• Terje er leder for programkomiteen og har ansvar for at
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aktiviteter startes og avsluttes i hht. tidsplan.
• programkomiteen fordeler artikler på reviewere
• én i komiteen sender ut mail til reviewere
• programkomitémøte på nett for å velge ut aksepterte
bidrag
• brev til innsendere (positive og negative) lages
o med review‐kommentarer
• Ta mot endelige bidrag
• Gjøre klar til sending til Tapir
Keynote
• Jon tar kontakt med Magne Jørgensen, Simula.
•
• Nedenfor er fra diskusjonen og innspill (bare for
kompletthet)
• Tema
o The business value of IT
o The low success rate of acquiring IS
o Personvern og lagringsdirektiv (Norge i Europa)
• Kjent person
o Georg Apenes? for eksempel ang.
lagringsdirektivet
• Difi?
o Hans Kristian Holte?
Budsjett / økonomi
• totalt: ca. 60.000 på konto
• budsjetterer konferansen mot balanse
• Disposisjonsretten til bankkonto må overføres til
Laurence
Evt. forslag til workshops
• går parallelt med møtene på mandag… så det er kanskje
ikke så aktuelt, egentlig..
• frist 15. september
• Jon: IT‐service management (ITIL)
• Laurence: Hvor skal man publisere tverrfaglig?
o publiseringsmuligheter
• Terje: Services science ?
• En av deltakerne kurser de andre?
o enterprise modelling
o sw engineering
Mentorordningen – hva gjør vi med den?
• Vi legger den ned da den ikke har vist seg å ha noen
betydning
Komité for beste paper
• vedtatt: Jon, John og Laurence
Sponsorer
• NFR
• NFIV?
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Aktiv markedsføring
• budsjett?
• ComputerWorld
• oppdatere mailingliste
• web…
• grupper
o fast ansatte ved U & H
o ansatte i instituttsektor
o stipendiater
o mastergradsstudenter?
o industri?
o prosjekteiere (mange eksternt eide prosjekter)
 prosjektliste fra NFR?
 Terje kontakter Olaug Råd
•
NOKOBIT 2011
• foreslår i Universitet i Nordland, Bodø
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"John Krogstie" <krogstie@idi.ntnu.no>
"Jens Kaasbøll" <jensj@ifi.uio.no>
"Arild Jansen" <arildj@jus.uio.no>
"Bendik Bygstad" <bendik.bygstad@nith.no>
"Lasse Berntzen" <lasse.berntzen@hive.no>
"Carl Erik Moe" <Carl.E.Moe@uia.no>
"Svein Ølnes" <sol@vestforsk.no>
"Anna‐Mette Fuglseth" <anna.mette.fuglseth@nhh.no>
"Ragnvald Sannes" <ragnvald.sannes@bi.no>
"Tero Päivärinta" <tero.paivarinta@uia.no>
"Lill Kristiansen" <lillk@item.ntnu.no>
"Terje Fallmyr" <Terje.Fallmyr@hibo.no>
"Jon Iden" <Jon.Iden@nhh.no>
"Laurence Habib" <Laurence.Habib@hio.no>
"Leif Skiftenes Flak" <leif.flak@uia.no>
"Monica Johannesen" <monica.johannesen@lui.hio.no>
"Tor J Larsen" <tor.j.larsen@bi.no>
"Kristen Klæbo" <Kirsten.Klabo@est.hio.no>
"Judith Molka‐Danielsen" <J.Molka‐Danielsen@hiMolde.no>
"Guttorm Sindre" <guttors@idi.ntnu.no>
"Hallstein Hegerholm" <hhe@hinesna.no>
"Tone Bratteteig" <tone@ifi.uio.no>
"Hugo Nordseth" <Hugo.Nordseth@hint.no>
"Bjørnar Tessem" <bjornar.tessem@uib.no>
"Asbjørn Følstad" <asf@sintef.no>
"Andreas L Opdahl" <Andreas.Opdahl@uib.no>
mong ?(UiA)
Tom Roar Eikebrok (UiA)
Dag H. Olsen (UiA)
Solveig Bjørnestad (UiB)
Frode ? (UiB)
Leikny Øgrim (HiO)
Ole Lund (HCI) HiG
Per Arne Godejord, etikk og sosiale nettverk (HiNe)
Eystein Mathisen Eystein.Mathisen@hibo.no (systemutvikling)
Eirik Monteiro, NTNU

