Zapisnik sestanka IO ACM Slovenija 16. 10. 2008 ob 14:30 na IJS
Prisotni: Marko Bohanec, Andrej Brodnik, Matjaž Gams, Mitja Luštrek, Dunja Mladenid, Marko
Petkovšek
Ker IO ni sklepčen, ugotovi, da bo treba sklepe potrditi po e-pošti.
Zadnja skupščina se ni zgodila ob predpisanem času – ACM ima v dokumentih predviden oktober,
zato jo IO zdaj potrdi, kot da se je zgodila oktobra, in nadaljuje s skupščinami ob predpisanem času.
Pregled zapisnika skupščina 18. 3. 2008:
 V skladu s skupščino potrdimo, da je član IO Andrej Bežek in ne Andrej Kuščer.
 Brodnik pridobi stik s študentoma Plantanovo in Hölblom, da ju predsednik povabi v društvo.
 Društvo za nagrado konference IS predlaga Vladimirja Batagelja. Kandidata sta še Tomaž
Pisanski in Slavko Hodžar. Na skupščini prvotno predlagani kandidat ni več primeren, ker je
postal predsednik programskega odbora IS in ne more sam sebi predati nagrade, zato ga bo
društvo predlagalo, ko to ne bo več. Člani IO so vabljeni, da podajo mnenje in predloge.
Tekmovanja ACM:
 Brodnik poroča o študentskem tekmovanju (www.upm.si).
 Njegov zaključek je 25. 10. 2008.
 Na teh dogodkih se bo pojavljal predsednik ACM Slovenija.
 Na 3–5 let bi si želeli regijsko tekmovanje v Sloveniji.
 Srednješolsko tekmovanje bi ACM vzel pod okrilje tisto, ki ga na IJS organizira Marko
Grobelnik. Brodnik se z njim dogovori (to že poizkuša).
 ACM Slovenija bi si želel, da bi bil bolj udeležen pri tekmovanjih, podobno kot pri drugih
združenjih, recimo elektrotehnikih ali matematikih. Brodnik bi si želel večje angažiranje
društva.
Drugo:
 Gams poroča o konferenci IS in si želi večjega sodelovanja.
 Brodnik leta 2009/2010 namerava z Madžari organizirati konferenco o aplikativnoteoretičnem računalništvu.
 Brodnik bi si želel v Slovenijo pripeljati konferenco STOC. ACM Slovenija bo nudil podporo.
 Gamsu naj se pošiljajo novice za objavo na spletni strani društva.
 Luštrek preveri trenutno domeno društva.
 Luštrek oskrbi domeno www.acm.si.
 Predsednik društva naj pripravi dopis o delovanju ACM Slovenija in ga pošlje relevantnim
novim ministrstvom in predstavnikom pomembnih inštitucij. Namen dopisa je motiviranje in
seznanjanje politike s področjem računalništva in informatike.
 Urednik revije Informatica društvo ACM Slovenija seznani z željami revije: da bi se v njej
objavljali povzetki doktoratov (obvestijo naj se dekani fakultet), da bi prišla v ACM Digital
Library ter da bi društvo pomagalo pri recenzijah in posebnih številkah. Preden društvo
ukrepa, naj se o tem odloča na sestanku Informatice, ki sledi.
Zapisal:
Mitja Luštrek
Ljubljana, 20. 10. 2008

