IDLSoc Sweden Chapter

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2009
Svenska kapitlet av International Data Links Society fortsätter att vara ett starkt kapitel med
många medlemmar. Styrelsens målsättning kvarstår om att satsa på kvalitet framför kvantitet i
antalet möten per år och denna målsättning har åter uppnåtts genom två intressanta, lärorika
och välbesökta kapitelmöten. Till dessa i Sverige genomförda möten skall även läggas ett
tredje kapitelmöte i Wien med ca 45 deltagare.
Vid möte nummer ett, 28.e januari stog ISD Technologies, Täby, som värdar och närvarande
Swe Society medlemmar fick se en hissnande Close Air Support uppvisning vid ISDs
träningssimulator. Försvarsmakten och FMV gav sedan en uppdatering inom
Interoperabilitets-området. Det Nordiska samarbetet och möjligheter för utbyte av
klassificerad information samt fortsatt utbyte av information inom området VMF
diskuterades.
Möte nummer två, 27.e augusti, genomfördes hos STARCS (Sjöland & Tyselius
Aerodynamic Research Center Sweden), Bromma, där samtliga deltagare som anlänt i tid
fick en mycket uppskattad rundvandring bland vindtunnlarna. Mötet genomfördes sedan i en
anorlunda men mycket inspirerande miljö där Excercise Loyal Arrow, uppdatering av StriC
Interop och svenska insatsen i EU Operation ATALANTA var huvudpunkterna.
I samband med International Data Links Symposium 2009 i Wien hölls ett kapitelmöte i
direkt anslutning till IDLS Meet & Greet. Förutom att få en överblick över vilka de svenska
deltagarna vid IDLS var gavs också information om arbetet vid svenska Nato delegationen i
Bryssel, planeringsläge för svenska fortsättningen i EU OP ATALANTA ME02 med HMS
Carlskrona samt uppdatering rörande Stric Interop.
Mötet genomfördes i TCG Gold Sponsor VIP room med tilltugg sponsrat från Combitech.
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I anslutning till augustis kapitelmöte genomförde styrelsen ett styrelsemöten vid FMV.
Huvudpunkter för detta styrelsemöte var IDLSoc Sweden Chapter stadgar, kommande val av
styrelsemedlemmar med behov av att utse ny ordförande och kommande IDLS 2009 och 2010
med diskussioner rörande svensk medverkan. Som ett resultat av detta styrelsemöte har
styrelsen ett förslag på smärre förändringar till våra stadgar för årsmötet att ta ställning till och
en rekomendation sändes till IDLSoc om att snarast genomföra ett IDLS 2010 Demo möte.
Svenska kapitlet har 2010-01-14 149 st registrerade medlemmar (60 registrerat betalda och
89 ej betalda, vilande, medlemmar).
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