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Lyckad kick-off för alumnföreningen
Den 27 mars lanserades DSV:s 
alumnförening med en kick-off 
i Aula Magna, Frescati. Intres-
santa föredrag och mingel med 
både nya och gamla bekant-
skaper gjorde de ca 150 närva-
rande alumnerna nöjda. 

Kvällen inleddes med korta före-
drag. Anita Kollerbaur, prefekt, 
berättade om institutionens ut-
veckling och framtidsvisioner.

Mats Wiklund, lärare och forskarstuderade vid DSV, gav ett underhållande smak-
prov på sin forskning om datorspelares gruppbeteenden i virtuella världar. Mats 
Wiklund står bakom institutionens nyinköpta landområde i Entropia Universe, och 
han visade upp exempel på DSV:s marknadsföring i den digitala världen.

Lars Stanghed, styrelseordförande för IBM Svenska AB, studerade  vid DSV i slutet 
av 60-talet och i sitt föredrag vävde han ihop sin egen karriär med teknikens ut-
veckling genom åren.

Inför kvällen hade en namntävling för alumnföreningen utlysts. Många kreativa för-
slag hade inkommit och det var alumnen Vedran Arnautovic som fick ta emot vinsten 
för att ha föreslagit vinnarnamnet, DSV++.

Vad händer i 
DSV++ i höst?
Boka in onsdag den 24 september!
Då kommer Marcus Murray, en 
av världens främsta IT-säkerhets- 
experter, att på ett underhållande 
sätt visa hur lätt det är att ta sig in i 
företags it-miljöer.

Marcus Murray är Senior Security 
Advisor på TrueSec och hans före-
drag kommer att fascinera både dig 
som är radikal säkerhetsexpert och 
dig som till vardags inte funderar 
särskilt mycket kring säkerhetsfrågor. 

Preliminärt program

17.30 Registrering och förmingel   
 med enklare tilltugg

18.00 Föredrag

20.00 Mingel

Anmäl dig genom att skicka ett mail till 
alumn@dsv.su.se. Sista anmälnings- 
datum är den 17 september. Anta-
let platser är begränsat och delas ut 
enligt först-till-kvarn-principen.

Du är väl med 
i DSV++?
På www.su.se/alumn kan du re-
gistrera dig och gå med i gruppen 
DSV++. Då får du inbjudningar 
till  alumnföreningens arrangemang 
samt regelbunden information och 
nyheter från DSV. 

Här kan du även söka bland före 
detta kursare och andra alumner 
som du vill (åter)knyta kontakt med.

Besök www.su.se/alumn och re-
gistrera dig redan idag!

Samtliga foton: Helge Nyman



Vem ska styra alumnföreningen?

För närvarande leds alumnföreningen av en blandning av alumner, nuvaran-
de studenter, och representanter från institutionen. Gruppen har det senaste 
året arbetat med att dra igång verksamheten, och är nu redo att lämna 
över den till nya krafter. Ambitionen är att förnya åtminstone halva den 
nuvarande styrgruppen för att få in nya fräscha idéer.

Jonatan Danneman, Linjen 
för data- och system- 
vetenskap, 2005–. 
Student.

Maja Ekström, Linjen för 
data- och systemveten-
skap, 2000–2005. Kon-
sultmäklare på eWork.

Ludmila Eriksson, DS80 
samt fristående kurser, 
2003–2007. IT-konsult 
på Ciber.

Lars Gunnarsson, Linjen  
för data- och system-
vetenskap, 1999–2004. 
Testledare på ATG.

Anita Kollerbaur, prefekt 
Institutionen för data- och 
systemvetenskap.

Johan Nilsson, Linjen för 
data- och systemveten- 
skap, 2003–2007. IT-
konsult på Ciber.

Helge Nyman, Linjen 
för data- och system-
vetenskap, 2003–2007. 
Testledare på ATG.

Emily Rosenqvist, Linjen för 
IT och kommunikations- 
vetenskap, 2002–2007. 
IT-konsult på Sogeti.

Du?

?

Höstens antagning över 
alla förväntningar!
Andelen förstahandssökande till DSVs 
utbildningar ht-08 ökade med 60% 
i förhållande till förra hösten. Media 
skriver om höstantagningen till dataut-
bildningar som ett trendbrott, i snitt var 
ökningen 15%. 

DSV ligger på plats 1, 2, 7 och 11 på 
listan över svenskspråkiga datautbild-
ningar på kandidatnivå! Antalet platser 
blir dock inte väsentligt högre än vid 
förra årets antagning, vilket betyder att 
det är större konkurrens om platserna. 

Prefektskifte
Professor Love Ekenberg blir ny prefekt 
vid DSV från och med den 1 juli 2008. 
Han efterträder Anita Kollerbaur. Love 
har ett brett intresseområde, han kan 
karakteriseras som en akademisk mång-
sysslare – doktor i data- och systemve-
tenskap och matematik, initiativtagare 
till DSVs verksamhet inom området IT 
som stöd i utvecklingsländer, mm. Han 
började på DSV år 1993. Han finns in-
tervjuad på följande webbsida:
www.it-univ.se/artikel/1681/104/se.

Anita Kollerbaur går i pension, tillsam-
mans med flera andra ”gamlingar” 
såsom Eric Roupe, Jacob Palme. Ingen 
kommer dock att direkt släppa kontak-
ten med DSV. 

Ny informations- och 
relationsansvarig 
DSV har inrättat en ny tjänst, nämligen 
informations- och relationsansvarig.  Den 
som åtar sig rollen blir Annika Björndell. 
Hon börjar den 1 september och har 
som en av sina uppgifter att kommer 
att bland andra arbetsuppgifter stödja 
alumnföreningen i sitt arbete 

PÅ GÅNG PÅ DSV

Vad innebär det att vara med i styrgruppen?
Hur styrgruppen arbetar bestämmer deltagarna själva. Nuvarande gruppen 
har träffats ca tre gånger per termin på kvällstid. Styrgruppens uppdrag är 
att, tillsammans med institutionens alumnansvariga, leda verksamheten, pla-
nera och organisera aktiviteter, sprida information och se till att kontakten 
mellan institutionen och alumnerna upprätthålls.

Är du intresserad av att delta i arbetet? Skicka ett mail till alumn@dsv.su.se 
och anmäl ditt intresse eller ställ dina frågor.

Nyhetsbrevet ges ut av DSV++. alumnföreningen vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Läs mer om föreningen på www.dsv.su.se/alumn. 
Kontakta föreningen på alumn@dsv.su.se. Gå med i föreningen genom att registrera dig på www.su.se/alumn och gå med i gruppen DSV++.


