Sprawy omawiane na zabraniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 18.III
2008 oraz przyjęte wnioski:
Zabranie Zarządu Towarzystwa odbyło się 18 marca 2008 w budynku Wydziału Matematyki,
Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, Warszawa, początek godz. 12:30. W zabraniu wzięli
udział wszyscy członkowie Zarządu (Jerzy Tiuryn – prezes, Wiesław Nowak i Janusz Bujnicki –
vice-prezesi, Witold Rudnicki – skarbnik oraz Marta Pasenkiewicz-Gierula – sekretarz).
1. Informacja o Towarzystwie w czasie Konferencji Bioinformatics-2008 w Warszawie – będzie
możliwość zapisania się (dostępne deklaracje członkowskie) oraz zapłacenia składek
członkowskich
a. Towarzystwo ogłosi i przeprowadzi konkurs na najlepsze plakaty studentów i doktorantów
na Konferencji : trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone – nagrody będą dostarczone przez
dwóch sponsorów{nie pamiętam na czym stanęło, czy nagrody mogą dostać tylko młode
osoby z Polski, czy też z innych państw???}
b. W przyszłości, Towarzystwo będzie dofinansowywać udział młodych członków
Towarzystwa w konferencjach i szkołach bioinformatycznych
2. Konieczność wystąpienia o NIP, REGON dla Towarzystwa
3. Wysokość składek – członkowie regularni 80 zł/rok, studenci i doktoranci 40 zł/rok. Składki
można płacić corocznie lub z wyprzedzeniem wieloletnim
4. Dostęp do konta bankowego Towarzystwa będą mieli : prezes i skarbnik Towarzystwa
5. Uruchomienie i opieka nad stroną www Towarzystwa – „opiekun” Janusz Bujnicki
6. Walne Zebranie Towarzystwa Bioinformatycznego – najbliższe, termin: w pierwszym dniu
Konferencji, tj. 24 kwietnia, 2008 o godz. 19:30 w budynku Wydziału Biologii UW, ul.
Miecznikowa 1
a. dalsze – połączone z warsztatami bioinformatycznymi dla doktorantów
7. Roczny plan finansowy Towarzystwa:
a. wpływy – składki członków-założycieli (80×25) ~2000 zł
b. wydatki: (1) „granty podróżne” dla młodych członków Towarzystwa na „spotkania”
bioinformatyczne – 300 zł; (2) koszty związane z: utworzeniem konta (100 zł),
prowadzeniem korespondencji (100 zł), zebraniami Zarządu (500 zł), zabraniem Komisji
Rewizyjnej (200 zł), stworzeniem strony www (300 zł); (3) Rezerwa (500 zł)
8. Okresowa informacja o Towarzystwie – biuletyn informujący o celach Towarzystwa,
działalności naukowej członków, sylwetce wybranego młodego bioinformatyka itp. rozsyłany
co 6 miesięcy (??) – redakcja: Wiesław Nowak
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