GSS2 Strategimöte
4 oktober 11:30 – 13:00
Deltagare: Erik, Ivar, Ståhle, Martina
1. Workshop, presentation och spridning av vår verksamhet/resultat till hela regionen

Ivar och Erik har skrivit samman rapport om projektets arbete. Som led i att skapa
kunskapsåterföring till aktörerna är förslaget att göra en workshop. Vilka utmaningar och
brister vi sett och hur det går att bemöta detta. Exempelvis genom att använda vårt
övningssystem för att kunna följa övningen i efterhand och se vad som skett under
övningen.
Erik har en kontakt, jobbar inom risk och krisområdet mycket med utbildning, som skulle
kunna vara med och tala om erfarenhetsåterföring. Skulle kunna fungera som en
Keynote-speaker.
Tema: Krisövning och gränsöverskridande samarbete.
Exempel på upplägg
¼ Keynote
1 pass resultat studier
1 pass resultat generellt övning-återkoppling
1 pass mångfald
Mångfaldsfrågor har inte lyfts så mycket i projektet. På vilket sätt är mångfaldsfrågor ett
problem? Vad behöver övas? Skulle kunna lyftas i en workshop för att få aktörernas
perspektiv.
Scanna av för att se intresset bland aktörerna för att köra en mindre table-top övning sen
vår 2018. Kanske några också är intresserade att skapa ett scenario.
Möjlig tid sista veckan november eller första två i december. 09:00-13:00 alternativt
13:00-17:00
Videokonferensuppkoppling mellan Sverige och Norge.
Se på möjligheten att bjuda in till visning av labbet i samband med workshopen.
Erik sammanställer ett förslag på vad som skulle kunna ingå och skapa även en Doodle
med möjliga tider för oss när det går att genomföra för vår del. Skickar ut under
kommande vecka.
2. Ekonomi

Norge har tappat delar av sin finansiering. De verkar dock som att de kan genomföra sina
timmar.
Påverkar det svensk finansiering? Oklart i nuläget men troligtvis inte.

3. Hur arbetar vi med artiklar?

Svensk sida har haft seminarier för att komma igång med artikelskrivande.
Sättet att utvärdera och förstå övning genom att samla kommunikativa data är unikt.
Intressant som utgångspunkt för artikel.
Erik påbörjar och skriver en tanke utifrån detta. Delar ut dokument med oss andra.
Norsk sida är intresserad av sampublicering av artiklar. Behövs en skrivarworkshop för att
komma igång med arbetet?
Förslag på att träffas och jobba två dagar, en dag ny projektansökan och en dag
artikelskrivande.
4. GSS3, hur gör vi och vad behöver göras, vad kan göras osv?

Skulle det vara möjligt att skapa en permanent installerad version av vår övningsmiljö. På
så sätt skapa en möjlighet att använda det mer. Kanske nyttja labbet som invigs på MIUN
under HT2017.
Nästa projekt bör ha med programmeringsaspekter för att möjliggöra doktorandstudier
för Ståhle och Trond-Olav. Vända det mot Serious games? Skapa scenario bank för att
kunna skapa en dynamisk fiktiv händelse?
Detta arbete bör startas upp relativt snabbt.
Forskningsmedel, fortsätta spinna på regionala medel?
Ivar besöker Interreg-kontoret i Norge.
Erik påbörjar arbetet på svensk sida.
5. Nästa möte

23 oktober 08:30 – 10:00

