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1) Ny ordförande
Smartare Elektroniksystem har fått ny
ordförande: Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, som
har gedigen bakgrund från både näringsliv
och forskning; ledande befattningar inom
Volvo, styrelseuppdrag inom många bolag
och forskningsråd. 

  
Här ses nya ordförande Ulla-Britt Fräjdin-
Hellqvist tillsammans med avgående ordf
Mats Odell (t.h.) och programchef Magnus
Svensson (t v.). Ett varmt tack riktades till
Mats för hans gedigna insatser och Ulla-Britt
hälsades hjärtligt välkommen in i styrelsen. 
 

2) Nästa utlysning stänger 6/9
 Vi genomför årligen två utlysningar. En större för forsknings- och innovationsprojekt och en mindre för

genomförbarhetsstudier.
  

Nästa utlysning är öppen och avser genomförbarhetsstudier inom något av våra spets- och
insatsområden. Se till att ta tillvara på möjligheterna för dig och ditt företag och skicka in er
bidragsansökan. Utlysningen stänger 6 september. 

  
Läs mer om nästa utlysning

http://www.anpdm.com/newsletterweb/454B5C45734943594370484459/43405C467948445B407942435B4071
https://one-lnk.com/x1ege_G-TH1lS-hsZCGWKJvjGhRPMcF8FtgQIk8ti7S7Vcd1mgbdOZblonVkM5vIbuxOFDYadJyJ15R8UXkMi6A2A/x1eNoafOTH1NM--Eweu6rAbdcr86FY4MH4fbxXMazbjXxw8Loj-VzbGk13bLCw8_-RZL-QeRpZwevp-rww2VdACJ28wTW1RwLb7CIc94-P9y2ZEasbGYsFSRnGgVFDYdFgLAp9Y11h0Eqkd3rXTNZYe-A/
http://www.anpdm.com/taf/23446731/43405C467948445B407942435B4071
http://www.anpdm.com/ol/23446731/43405C467948445B407942435B4071
https://one-lnk.com/x1ege_G-TH1lS-hsZCGWKJvjGhRPMcF8FtgQIk8ti7S7Vcd1mgbdOZblonVkM5vIbuxOFDYadJyJ15R8UXkMi6A2A/x1eziNkg0unRVx-a_tyLcCQOEV2pQhPdopu5aFRyv878FX9tp82qhZTqhygg_HS10TqARctv64Qavb38PKtiBr_ZwMBgLmBAKVO1WTN3SmhkajSBT5zNpSSvDSL_-h8b1kC5-9QvDdm3cCbOTLRrgLRL8xUJUxngBTlMM9nRmVqxEDfZIlLpDqqyc2uZ2NMkkWQIozYYUrJuhY0zARVI9dhpkuJyLFLd-rDjloKUPaCZZFY5vnof6i5a6SUgUw-t-RXjEgS0y8cLHcKm-4QQcylMmEC-Rjp903k3IXvfGxrBsc/


2019-03-11 Nyhetsbrev juni

http://www.anpdm.com/newsletterweb/454B5C45734943594370484459/43405C467948445B407942435B4071 2/4

3) Beviljade projekt
 Den 25 maj stängde utlysningen som riktade sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar

svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. I den här utlysningen finansieras
forsknings- och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio
spetsområden. 
 
Totalt resulterade utlysningen i 17 beviljade projekt.

  
Se listan här

4) Stora Elektronikdagen med SUMMIT 12/9 
 Välkommen till en innehållsrik dag den 12 september i Stockholm där vi lyfter fram viktiga områden

inom elektronik. 
  

Produktion är strategiskt viktigt för Sveriges näringsliv och därför sätter vi fokus på produktion
inklusive byggsätt och tillförlitlighet på schemat under förmiddagen. Vi presenterar även våra
intressanta beviljade projekt inom dessa områden.

  
Vi presenterar också möjligheter till internationell innovationssamverkan med flera prominenta
internationella gäster och visar vägarna till finansiering. Missa inte chansen att delta. 

  
Stora Elektronikdagen med SUMMIT

5) Kurs i Smartare Elektronikhandboken 20/9
 Vi tipsar: Svensk Elektronik håller kurs om Smartare Elektronikhandboken den 20 sep (em). På

kursen går vi igenom handboken med sina mallar, checklistor och bilagor. 
  

Smartare Elektronikhandboken ger hjälp att göra tydliga och enhetligt utformade underlag som
effektiviserar dialogen mellan konstruktör och tillverkare samt kvalitetssäkrar beställningsprocessen.
Kursen leds av Mats Andersson och Maria Månsson, Svensk Elektronik. 

  
Läs mer här

6) Swedish Embedded Award – delta senast 27/8
 Vi tipsar: Swedish Embedded Award som är en tävling för företag och studenter - Visa upp era

lysande lösningar. 
  

Swedish Embedded Award är ett utmärkt tillfälle att synas. Delta med era smarta embedded-
lösningar i de tre kategorierna Företag, Student och IoT. Bästa bidragen nomineras och får ställa ut
på Embedded Conference Scandinavia 6-7 nov, där också prisutdelningen hålls. Bästa studentbidrag
får ett stipendium på 50 000 kronor och får något riktigt fint till CV:t. Sista anmälningsdag är 27
augusti. 

  
Swedish Embedded Award

7) Software Technology Exchange Workshop (STEW) 17-18/10
 Vi tipsar: Software Technology Exchange Workshop, STEW, 2018 den 17-18 oktober i Malmö.

Mjukvara utgör ett viktigt komplement till nästan alla elektroniksystem. Smartare Elektroniksystem har
därför ingått ett partnerskap med Swedsoft för att supporta STEW 2018. Till våra behovsägare kan vi
därför erbjuda 20% rabatt på konferensavgiften om ni anmäler er via denna länk. 
 
På programmet, bl a:

 17/10: Let the machine do the job – AI and ML in software development (17/10), 
 Opening speaker: Charlotta Falvin, Board director – Experiences from managing software business

 Keynote: Staffan Truvé, CTO, Recorded future – Software Engineering for Machine Learning based
systems

  
18/10: Let us do it together – Open source in software development

 Keynote: Nitya A. Ruff, Head, Comcast Open Source Practice – The art and science of open source
in the enterprise

 Closing speaker: Helena Holmström Olsson, Associate Professor, Malmö University – Delivering
Value: Using the Right Technique for the Right Purpose
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STEW 2018

8) Smartare Elektronisystems medverkan på S.E.E.
 Smartare Elektroniksystem medverkade i programmet på S.E.E. (Scandinavian Electronic Event) och

vi fick många spännande kontakter på företag med intresse för innovation. Nedan kan ni läsa om
några av de aktiviteter som vi var med och arrangerade.

  

Electronic Space på S.E.E.
 Electronic Space var en arena på mässan där

ungdomar fick bekanta sig med elektronik och
programmering. 

  
Ett kretskort för att mäta puls fick lödas ihop under
ledning av mentorer från KTH och föreningen
Inicio med professor Mark Smith i spetsen. En
aktivitet som gav ett mycket positivt mottagande
från deltagarna. 

  
Aktiviteterna på Electronic Space pågick alla tre
dagarna och ingick även i programmet den 26
april då Girls in ICT genomfördes.

  
 

Girls in ICT på S.E.E.
 FN's internationella årliga temadag arrangeras den

26 april. Dagen genomförs varje år den 26 april
och i år arrangerades den på S.E.E. Under dagen
var det tjejer och teknik som stod i fokus..Cirka
100 flickor deltog och jobbade med elektronik.

  
Totalt på Electronic Space kom cirka 300
ungdomar under mässan på dessa aktiviteter. 
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Seminariedag för lärare och studievägledare på
S.E.E.
Det är viktigt att både lärare och studievägledare vet om att
elektronik erbjuder en intressant yrkeskarriär. Därför ordnade
Smartare Elektroniksystem tillsammans med Svensk Elektronik
en seminariedag för just denna målgrupp. 

  
Närmare 100 lärarna och studievägledare deltog. De
informerades enskilt om det nya läromedlet, ett NTA-tema som 

 bl. a. innehåller ett nyutvecklat elektronikkort för lärarnas
fortbildning i elektronik och programmering i ämnet "Teknik på
grundskolan". Elektronikkortet är ett komplement till det från BBC
framtagna Micro:bit, en plattform för eleverna på grundskolan att
lära sig programmering.

  
Bilden till vänster illustrerar elektronikkortet, där Micro:bit-kortet
ses anslutet i övre vänstra kontakten på vårt elektronikkort. 
 

Entusiastiskt gäng
 Ovan ser ni gänget från Inicio vid KTH som genomförde och handledde aktiviteterna på såväl

Electronic Space som Girls in ICT-dagen. De gjorde ett fantastiskt jobb.
  

Smartare Elektroniksystem
Du får detta mail då du är med i Smartare Elektroniks maillista, har deltagit på något av våra evenemang, något
evenemang vi medverkat kring eller önskat få våra utskick. Om du inte längre önskar få information från oss kan

du avregistrera dig här eller kontakta kansliet info@smartareelektroniksystem.com . Vi behandlar i förekommande
fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen

och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte
under längre tid än som behövs. För mer information om hur och varför vi behandlar personuppgifter, läs gärna vår

personuppgiftspolicy.
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