
Elektronikområden: EMC, ESD, energilagring
samt miljötålighet för elektronik.

Tidningen Electronic Environment står åter som
värd för EE Conference, ett återkommande evene-
mang inom elektronikmiljö, som arrangeras för
femte gången i april 2016. EE 2016 arrangeras då pa-
rallellt med S.E.E 2016, Nordens största mötesplats
för den professionella elektronikindustrin, på Kista-
mässan, Kista Science City.

På Electronic Environment Conference 2016 redovi-
sas de senaste rönen och de senaste lösningarna.
Bland föreläsarna återfinns många av Europas le-
dande profiler och branschexperter.

Genom kvalificerade föreläsningar, workshops
och paneldebatter skapas nya intressanta möjlig-
heter, tillfälle till erfarenhetsutbyte och kreativa
möten där nya idéer får fritt spelrum. Näringsliv,
myndigheter och den akademiska världen träffas –
spännande möten som genererar nya tankar och
innovativa lösningar. 

Nu har Du åter chansen att presentera dina rön,
forskningsresultat och erfarenheter för en intresse-
rad och  specifik publik. Dela med dig av ditt kun-
nande, sprid kännedom om nya observationer
eller bortglömda erfarenheter. Informera om nya
krav i regelverk och standarder. Skapa uppmärk-
samhet eller väck debatt. Utbyt kunskap och erfar-
enheter, vidga kontaktnätet och ta del av andras
expertis. Välkommen att ta plats under EE 2016!

Call for Papers

Vi söker föredrag och workshops riktade till prakti-
serande ingenjörer, konstruktörer och tekniker, kva-
litetsansvariga, test- och certifieringsfunktioner och
företagsledning. 

Vi ser gärna förslag på föreläsningar inom EMC,
ESD, elsäkerhet, miljötålighet för elektronik samt
energilagring inom följande temaområden:

• Fordon
• Flyg & Marin
• Industriell miljö
• Säkerhet & Försvar
• Telekom
• Smarta Elnät
• Elkvalité
• DC-nät
• Provning & Simulering
• Standarder & Certifiering
• Kvalitetssäkring
• Extrema miljöer
• Explosiv miljö

Övriga förslag är också välkomna! 

Vi önskar en rubrik med en kort beskrivning av fö-
redraget till oss (abstract) senast den 31 augusti.
Slutligt manus vill vi sedan ha före den 31 decem-
ber 2015. Vidare instruktioner meddelas i samband
med antagningsbesked under oktober 2015. 
Föredragen skall hållas på svenska eller engelska.

Call for Papers
19-21 april 2016, Kistamässan, Kista Science City

Ditt abstract vill vi ha senast den 31 augusti 2015, till mail: info@justevent.se



Arrangör:Intressenter:

Mer information hittar du på www.electronic.nuVälkommen med ditt abstract!

Workshops, muntliga presentationer och 
posterpresentationer

Föreläsningarna delas in efter olika temakategorier
så att konferensdeltagaren kan följa ett specifikt in-
tresse genom Electronic Environment Conference´s
olika elektronikområden. Deltagaren kan också
välja att bara följa ett specifikt elektronikområde.

Konferensprogrammet förlängs med ytterligare
en dag i relation till tidigare år, till totalt tre dagar.
Den första dagen avsätts för workshops, och de
resterande dagarna åt muntliga presentationer och
posterpresentationer. 

De muntliga presentationerna planeras till 30 mi-
nuter, inklusive inställelsetid och tid för frågor. Pos-
terpresentationerna presenteras löpande under
konferensens sista två dagar.

Föredragshållare erhåller:

• Full konferensdokumentation
• Fika, luncher och konferensmiddag
• Fritt deltagande under aktuell föreläsningsdag

Kontaktinformation
Vi i programkommittén ser fram emot ditt abstract!
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på
telefon 031-708 66 80, eller på mail info@justevent.se

Projektledare: Dan Wallander, telefon 031-708 66 91,
dan.wallander@justevent.se

EE Conference 2016 – parallellt med S.E.E 2016

Electronic Environment Conference 2016 arrangeras
parallellt med Nordens största mötesplats för den
professionella elektronikindustrin, S.E.E, 2016 på Kis-
tamässan, vilket ger helt nya förutsättningar; en oer-
hört spännande mötesplats och möjligheterna för
intressanta möten för såväl konferensdeltagare
som utställare blir stora – en dynamisk träffpunkt för
ny kunskap, nya kontakter och nya affärer.

Kistamässans strategiska placering och geografiska
lättillgänglighet i hjärtat av Kista Science City, är ett
ypperligt forum för professionella möten och krea-
tiva evenemang. Kista är en region i förändring
med ett ständigt flöde av människor, intryck och
upplevelser. 

Kistamässan ligger centralt placerad i norra Stock-
holm och dess närhet till flygplatserna Arlanda och
Bromma skapar gynnsamma förutsättningar även
för internationella kontakter.

På endast 12 minuter tar du dig med pendeltåg
från Kistamässan till Stockholm C. Med närhet till
E4:an, tunnelbana, pendeltåg och bussar tar man
sig enkelt till och från mässan oavsett destination. I
direkt anslutning till Kistamässan och i närområdet
finns det gott om parkeringsplatser.


