Protokół z posiedzenia zarządu PTBI
Data posiedzenia: 22.09.2016, godz. 12-14.00.
Miejsce: Telekonferencja (Warszawa, Wrocław, Poznań, Gliwice, Toruń)
uczestnicy: Witold Rudnicki, Wiesław Nowak, Aleksandra Gruca, Małgorzata Kotulska
Protokołowała: Małgorzata Kotulska, sekretarz Zarządu
Program posiedzenia
Najbliższy zjazd PTBI – stan organizacji
BIT 2017
Zmiany na stronie internetowej PTBI
Wolne wnioski

1.
2.
3.
4.

Przebieg posiedzenia
1.

Najbliższy zjazd PTBI w Białymstoku – stan organizacji

- Rejestracja 64 osoby + 4 wykladowcow + 1 wykładowca zagraniczny+ biolodzy z UwB. Negocjacja
kosztów cateringu + dziekan dopłaca do wykładowcy. Będzie możliwość rejestracji "Last minute" - email
od prezesa PTBI z informacją do członków. W przyszłości powinny być podejmowane działania w kierunku
podniesienia frekwencji seniorów podczas zjazdów, szczególnie wyborczych.
- Wybory nowych władz, potencjalni kandydaci
- Charme – A. Gruca prezentacja w środę przed sesja posterową.
- Nagrody i dyplomy za prace mgr i inż. podczas bankiet .
2. Sprawy organizacji BIT 2017
BIT 2017 pod hasłem Big Data, początek 22 czerwca 2017
3. Zmiany na stronie internetowej PTBI
- Referuje W. Rudnicki.
-Dyskusja o możliwości współredagowania strony przez członków PTBI z loginem.
-Czy lista członków PTBI powinna być jawna na stronie www - są obiekcje ze strony zarządu, ujawnianie
danych osobowych. Sprawa do przemyślenia. Rozważana możliwość wprowadzenia dostępu do swoich
danych i stanu opłaconych składek dla każdego członka, po zalogowaniu się na stronę.
4.

Wolne wnioski
- DUN – na razie dostępny tylko formularz starego typu,
- możliwe rozmaite warsztaty jako satelitarne przy sympozjum PTBI,
- szukanie sponsorów zewnętrznych (firmy medyczne, IT)
- Bioinformatorek, stan przygotowania
- kierunki rozszerzenia działalności informacyjnej PTBI: klarowne cele i lepsza komunikacja z członkami,
networking i lobbing, -projekt ustawy o danych biomedycznych. W. Nowak przygotuje formalne
sprawozdanie z obecnego stanu.
- projekt Elixir i szanse na przystąpienie Polski, konieczna grupa inicjatywna w Polsce, publiczna i
lobbujaca w Polsce. Jakie są warunki brzegowe, wymagania. Konieczna składka rządowowa, duza część z
tej składki powinna wrócić do danego kraju. Zaproszenie kogoś z Elixiru na BIT.
- możliwość organizacji ECCB w Polsce, grupa z Poznania wykazała zainteresowanie, czy są potencjalni
lokalni sponsorzy lub jakieś ograniczenia.

