Protokół z posiedzenia zarządu PTBI
Data posiedzenia: 6.07.2015,
Miejsce: telekonferencja
uczestnicy: Witold Rudnicki, Marta Szachniuk, Wiesław Nowak, Aleksandra Gruca, Małgorzata Kotulska
Protokołowała: Małgorzata Kotulska, sekretarz Zarządu
Program posiedzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprawy organizacji Zjazdu PTBI w Lublinie
Sprawozdanie finansowe
Rada doktorantów przy PTBI
Konferencja BIO 2
Nowe e-narzędzia dla PTBI
Sprawy bieżące i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia
1. Sprawy organizacji Zjazdu PTBI w Lublinie
Zgłosiło sie 70 osob, 40 zgłoszeń komunikatów. Wykład zaproszony Janusza Bujnickiego na inaugurację w czwartek, w
połączeniu z wykładem reprezentanta Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej.
Sprawy do załatwienia na zjazd:
Faktury – skarbnik zdalnie
Recepcja + plakietki +dyplomy za konkurs na najlepsze prace mgr i dr – Białystok z W. Rudnickim
Konkurs na najlepsza pracę dr jeszcze nierozstrzygnięty (J. Błażewicz)
Miejsca w hotelu w Lublinie, czy sa nadal wolne na hasło ? (W.Rudnicki)
Opłata konferencyjna dla Zarządu, przewidziane z DUNu
Recepcja opłata też pokryta z DUNu jako koszty organizacyjne
Materiały konferencyjne – książka drukowana w Lublinie, streszczenia przekaże P. Formanowicz
( Również tam streszczenia finalistów konkursów na najlepsza pracę mgr i dr)
Wysyłanie informacji o przyjęciu streszczenia – P. Formanowicz lub W.Rudnicki
Konkurs na najlepszy poster i wystąpienie, jak co roku. Nagroda finansowa i dyplomy (Białystok i W. Rudnicki)
Deklaracje członkowskie PTBI (M. Kotulska)
Sala na zebranie walne PTBI (W. Rudnicki)
Streszczenia finalistów – umieścić w materiałach konferencyjnych
Sprawozdanie finansowe razem z ogólnym (W. Rudnicki)
zebranie zarządu w Lublinie – ustalić termin
2. Sprawozdanie finansowe (A. Gruca)
RECOMB, BIT –prawie wszyscy zaproszeni wykładowcy już rozliczeni. Dostaliśmy wpłatę za RECOMB od organizatorów –
koszty się zbilansowały, koszty wykładowców pokryte z DUNu. Wpłynęła na konto dotacja z DUN
3. Rada dr .
Zgłosiła się 1 osoba. W. Nowak –może nie ma takiego zapotrzebowania. Propozycja ogłoszenia w tej inicjatywy po raz kolejny
Lublinie.
4. BIO-2
Trwają przygotowania organizacyjne. konferencja odbędzie się w terminie 13-16 wrzesnia 2016 we Wrocławiu. Organizowana
będzie 1 sesja bioinformatyczna "Pure Bioinformatics", na która powinnismy zaprosić 1-2 wykładowców typu "keynote"
5. Nowe e-narzędzia dla PTBI
-E-science, M. Kotulska dla Zarządu
-Nowa baza członków PTBI – możliwość logowania i sprawdzenia stanu składek (A. Gruca)
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
- Członkowie wspierający i instytucje wspierające.
- Status PTBI w w ISMB. Na razie bez zmian (W. Rudnicki)
-Koncepcja zjazdów PTBI bardziej jako "mid-career" – dyskusja w Lublinie
- Zjazd PTBI 2016 – Białystok (W. Rudnicki)
- Zjazd PTBI 2017 - do ustalenia

