Velkommen til SERIs
fødselsdagsforelesning og Terjefest!
Du er invitert til SERI torsdag 14. mars 2019, til en kveld med tre høydepunkter:

Kl. 17.15 Fødselsdagsforelesning
Kjetil Kjernsmo foreleser om Improving the Web for Everyone

The Web was originally designed to be a decentralised system where
everyone could participate, and for much of its 30 years, it worked that way.
In recent years, business models that focus on hoarding data, our data, has
taken over and has resulted in massive centralisation, which threatens the
opportunity of people to control their own data, their data protection interests,
diversity in society, participation in technological development and thus
innovation. Solid seeks to enable an ecosystem built on the Web, that by
relatively simple means will start to restructure the way data is valued and shared. By enabling
people very fine-grained control to grant permissions to share their data, and enabling many
actors to contribute into the ecosystem, as well as systems to verify claims made by
thirdparties, people can again participate and interact with each other in more meaningful ways.
Forelesningen holdes i rom 540 i Domus Nova, St. Olavs plass 5.

Kl. 18.00 - 19.00 Mottakelse
Etter forelesningen inviterer vi til enkel mottakelse i Knut S Selmers samlinger
(biblioteket i fjerde etasje). Det vil bli servert vin og snacks.

Kl. 19.00 → Terjefest!!!

Terje, en Hazeltine 1500, er SERIs første datamaskin. Den hviler nå,

men er fremdeles like blid. Hvert år arrangerer studentene TERJEFEST,
og i år er festen lagt til torsdag 14. mars kl. 19.00, dvs straks etter
mottakelsen. Dette er en unik sjanse til å oppleve en annerledes fest.
Det blir dekket bord i korridoren i fjerde etasje (det er så vidt det går!).
Terje har hedersplassen ved bordenden, og det blir servert enkel, men
god mat og drikke. Dette er siste gang vi feirer Terje i Domus Nova. Gå
ikke glipp av denne sjeldne anledningen!
Det koster kr. 225,- for studenter og kr. 275,- for ansatte/eksterne å være med.
Betal til kontonummer 7023.05.59692, på Vipps til nr. 505277 eller til Resepsjonen innen
påmeldingsfristen. NB! Bindende påmelding.
Velkommen til en inspirerende og hyggelig kveld hos oss på SERI. Påmelding kan skje via
nettskjema: https://skjema.uio.no/112657 Påmeldingsfrist er: 7. mars 2019. Har du spørsmål kan
gro.halvorsen@jus.uio.no svare.
Husk å angi på nettskjemaet hva du ønsker å være med på, og vær raskt ute med påmelding, for her kan
det bli trangt om plassen!

Med vennlig hilsen
Arrangementskomitéen

