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Datum
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Närvarande:

Joseph Nordgren (ordfórande)
Martin Högbom
Mats Larsson (förestándare)

Förhindrade:

Mikael Eriksson
Leif Hammarström
Ulf Karis son

Adjungerade:

Hans Hertz
Orjan Skeppstedt

Sekreterare:

Elisabet Oppenheimer

§1

Oppnande

Joseph Nordgren fórk]arade mötet öppnat och
hälsade alla välkomna. Martin Hogbom, som
efterträder Astrid Gräslund som Stockholms
Universitets representant i styrelsen, presenterade
sig. Därefier fóljde en allmän presentationsrunda.

§2

Dagordning

Den i förvag utsända dagordningen godkändes.

§3

Ny ledamot

Martin Hogbom är ny representant for
Stockholms universitet. Han tillhör Institutionen
fOr biokemi och biofysik.

§4

Justeringsman

Valdes Martin Högbom till justeringsman.

§5

Adjungeringar

Beslöt styrelsen adjungera Orjan Skeppstedt och
Hans Hertz till sammanträdet.

§ 6 Ekonomisk rapport

2012-05-24

Mats Larsson lämnade en ekonomisk
budgetuppfOljning t.o.m. 2012-04-30, bilaga 1.
Av rapporten framgiek att budgeten ser ut att
kunna hâllas.

§ 7 Presentation av LCLS II

Joseph Nordgren beskrev kort fOr den nye
ledamoten vad LCLS II är.
Peter Salén kallades in fOr att göra en längre
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presentation av projektet. Bilaga 2.

§ 8 Science case for svensk
FEL; svensk styrgrupp;
mötet i Lund den 28 april;
workshop i samband med
MAX IV användarmöte

§9

Samarbete Sverige
Schweiz

§ 10 Workshop i november
2012

Mats Larsson redogjorde for olika aktiviteter,
sâsom
• Mote i Lund 28 april
• MOte om svensk FEL pa VR den 7 maj
Bilaga 3.
Orjan Skeppstedt informerade om pâgâende
diskussioner om samarbete mellan Sverige och
Schweiz i samband med att Schweiz gâr med i
ESS.
Mats Larsson informerade om planerna pa en
workshop den 26-27 november 2012, bilaga 4.
Workshopen kommer att utannonseras sâ snart
talama är klara.
Joseph Nordgren informerade om att Uppsala
universitet ska bygga supraledande
accelerationskaviteter till ESS. Detta projekt ger
samtidigt en kompetensuppbyggnad som kan
utnyttjas fOr FEL.

§11 Nytt avtal SU[UU/KTH

Mats Larsson informerade om att det nya avtalet
mellan huvudmännen fOr FEL-centrum nu hAiler
pA att skickas runt fOr underskrift av de tre
rektorerna.
Diskuterades mOjligheten att fa med
Mälardalsuniversiteten i FEL-centrum.

Mats Larsson gjorde en genomgAng av de olika
FEL-centret. Samarbetet
steg som lett till experiment vid LCLS fOr en
Stockholm-Uppsala vid
kollaboration med forskare frAn Stockholm och
LCLS. Seeding-experiment Uppsala (bilaga 5).
vid FLASH

§ 12 Forskning som utförs i

§ 13 Nästa mote

Nästa mOte hAlls tisdagen den ii december ki.
13.00.

§ 14 Ovriga frâgor

Orjan Skeppstedt informerade om pAgAende
arbete fOr att bestämma principer fOr fOrdelning
av driftskostnadema fOr sAväl europeiska XFEL
som FAIR. I Tyskiand fOrväntar man sig ett stort
användande av XFEL av svenska forskargrupper,
vilket kan medfOra att kraven pA att Sveriges
bidrag till driften av XFEL blir stOrre an vad som
hittills antagits. Antagandet av stort intresse fOr
svenskt användande av XFEL baseras pA att
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§ 15

svenska grupper använder LCLS i stor
utsträckning.
DA inga övriga frâgor âterstod fl~rk1arade Joseph
Nordgren sammanträdet avslutat.
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