Protokół z Zebrania Zarządu PTBI w dniu 21. 01. 2009.
Zebranie odbyło się w dnia. 21.01.2009, w siedzibie MIMUW w Warszawie w godz. 13:30-16:00
Obecni:
1. Janusz Bujnicki
2. Wiesław Nowak
3. Witold Rudnicki
4. Jerzy Tiuryn
Zebranie otworzył i prowadził Prezes PTBI J.Tiuryn.
1. Ustalono w toku dyskusji termin i sposób organizacji warsztatów BioInformatics in Torun.
Będzie to konferencja międzynarodowa, w dniach 21-23 maja 2009, na którą należy zaprosić
znaczących wykładowców z różnych krajów. PTBI pokryje koszty noclegów i zaproszonych
wykładowców ze swoich środków do wysokości 2 tys. zł. Przewidywane są też "travel grants"
dla kilku doktorantów - członków PTBI. PTBI planuje wystąpienie do ministerstwa o dotacje
na organizację BIT09. Liczba zaproszonych gości będzie zależna od uzyskania dotacji z
ministerstwa. Wstępnie zaproponowano opłatę konferencyjną na poziomie 200 zł (członkowie
PTBI - 150 zł).
2. Ustalono, że J.B. zajmie się jak najszybciej zredagowaniem i wysłaniem wniosku o dotacje na
DWB. We wniosku PTBI prosi o wsparcie: BIT09, szkoły letniej w Poznaniu, II Zjazdu PTBI
w Poznaniu (Bedlewie), konkursu na najlepszą pracą magisterską z bioinformatyki.
3. Dyskutowano nad preliminarzem wydatków z budżetu PTBI (6 tys. : 2 tys. BIT09 - 2 tys.
konkurs - 3 tys. zjazd II + 1 tys. rezerwa).
4. Postanowiono o organizacji konkursu na logo PTBI. Termin nadsyłania projektów – do końca
lutego. Komisja oceniająca – Zarząd PTBI. Nagroda – waiver opłaty konferencyjnej na BIT09.
5. Do końca stycznia powinien ukazać się 2 numer bioinformatorka. W numerze mogą być
zamieszczone informacje o książkach wydanych/redagowanych przez członków PTBI. Zaleca
się by autorzy ofiarowali jeden egzemplarz swoich książek na potrzeby nagród w konkursach
na najlepszy plakat.
6. Konkurs na prace magisterskie będzie organizowała komisja powołana przez J.B. Komisja
wybierze ekspertów do oceny prac. Konkurs będzie dotyczył prac obronionych w 2008, termin
nadsyłania - (?) do końca marca (format pdf - bez kosztów poczty).
7. Termin następnego zebrania Zarządu PTBI (rezerwowy) ustalono na 2 marca godz. 13:00 (ul.
Sniadeckich, siedziba Inst. Mat. PAN). Zebranie odbędzie się też w czwartek 21 maja 2009 w
Toruniu (podczas BIT09).

