Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 28.09.2013 r.
Zebranie rozpoczęło się o godz. 12:30 w dniu 28 września 2013 roku w budynku Ośrodka Szkolenia
Państwowej Inspekcji Pracy, przy ulicy Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu
W zabraniu wzięli udział członkowie obecnego Zarządu PTBI: Janusz Bujnicki – prezes, Marta
Szachniuk – wiceprezes, Wiesław Nowak – wiceprezes, Witold Rudnicki – skarbnik, Aleksandra Gruca
– sekretarz.

W trakcie zebrania:
1. Omówiono i zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania (referująca: A. Gruca)
2. Omówiono aktualną liczbę członków PTBI oraz bieżące finanse (referujący: W. Rudnicki).
Obecnie liczba członków PTBi wynosi 175. Liczba członków wzrosła o 19 osób w stosunku do
poprzedniego Walnego Zebrania oraz o 40 osób w stosunku do stanu na rok poprzedni.
Przewidywany wynik finansowy na koniec tego roku to około 15 tyś. PLN. Zysk udało się
osiągnąć głównie dzięki temu, że dostaliśmy dotację na Działalność Upowszechniającą Naukę
oraz dzięki bardzo ostrożnemu planowaniu wydatków. Stan konta PTBi pod koniec roku 2013
powinien wynosić około 65 tyś PLN. Szczegółowe informacje na temat finansów PTBi
znajdują się w przygotowanym sprawozdaniu finansowym.
3. Omówiono kwestie związane z organizacja przyszłorocznego Zjazdu PTBi połączonego ze
zjazdem PTBioch. Dyskusja koncentrowała się głównie wokół nazwisk potencjalnych
wykładowców, których PTBi mogłoby zaprosić na swoją sesję, w szczególności starano się
znaleźć osobę, która również robi coś doświadczalnie.
4. Przedyskutowano sprawy związane z organizacją najbliższej konferencji BIT w 2014 roku
(referujący W. Nowak). Ustalono datę konferencji BIT na 12 – 14 czerwca 2014 roku.
Konferencja odbędzie się na Wydziale Fizyki UMK, w tym samym miejscu, w którym odbyła
się w zeszłym roku i planowana jest na około 80 osób. Na piątek zaplanowana zostanie sesja
chemoinformatyczna. Jak co roku, zaproszonym wykładowcom zwrócone zostaną koszty
pobytu. Podczas planowania budżetu konferencji zostanie założone uzyskaniu dotacji. Jeśli nie
uda się jej uzyskać, ewentualne dopłaty pokryte zostaną z oszczędności PTBi.
5. Omówiono kolejne wydanie Bioinformatorka (referujący W. Nowak). Najnowszy numer jest
już właściwe na ukończeniu i zostanie wydany w ciągu kilku dni – po dzisiejszym Walnym
Zebraniu, tak aby już pojawiały się w nim informacje na temat składu nowego Zarządu.
6. Omówiono sprawy bieżące:
◦ pozytywnie rozpatrzono jedną aplikację o członkostwo w PTBi
◦ zdecydowano, że na Walnym Zebraniu poruszone zostaną następujące kwestie:
▪ rozszerzenie Zarządu do 7 osób,
▪ powołanie Rady Starszych,
▪ możliwość tworzenia lokalnych oddziałów.

