Warszawa 2022-06-23 r.
Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego.
Zebranie odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 roku. Celem zebrania było
omówienie postępów przygotowania Sympozjum PTBI oraz omówienie
spraw bieżących.
1. Konto google
Pokrótce Aleksandra Gruca opisała możliwość uzyskania dostępu do
konta google. Uzgodniono, że z uwagi na jego duże możliwości,
będzie to docelowy adres PTBI.
2. Omówienie postępów organizacji Sympozjum 2022
Michał J. Dąbrowski przedstawił, że na chwilę obecną zaproszonych
jest 3 Keynotes z czego dwóch już potwierdziło swój udział.
Jednocześnie zaproszonych zostało kilku Invited Speakers z czego
jeden potwierdził już swój udział. Dodatkowo:












wykonano rozpoznanie ofert i wybrano firmę cateringową,
wykonano rozpoznanie ofert na kolację w drugim dniu
Sympozjum i wybrano lokal,
zaplanowano krótkie wydarzenie na pierwszy wieczór
Sympozjum,
przedstawiono kalendarz zapisów i składania abstraktów,
strona internetowa i rejestracja są już gotowe,
zaprezentowano orientacyjny kosztorys Sympozjum i opłaty,
omówiono kwestię wręczania dyplomów laureatom oraz
honorowym członkom PTBI (trzem z zeszłego roku i jednemu z
tego roku),
Bartosz Wilczyński zaproponował nowych Invited Speakers,
zgodził się ich zaprosić i dowiedzieć o ich dostępność w
terminie Sympozjum,
członkowie Zarządu PTBI wspomogą promocję Sympozjum
roześlą przygotowany plakat,
uzgodniono ramy walnego zebrania PTBI które odbędzie się w
trakcie Sympozjum 2022,
uzgodniono zasady rezerwacji noclegów dla zarządu, członków
honorowych oraz laureatów konkursów,
omówiono potencjalnych sponsorów Sympozjum i uzgodniono
schemat komunikacji z nimi.

3. Dyskusja na temat wzorów nowego dyplomu dla członków
honorowych PTBI.
Marta Szachniuk przedstawiła efekty pracy jednego ze studentów
nad graficzną szatą dyplomu dla honorowego członka PTBI.

Uzgodniono, że nowy dyplom zostanie wprowadzony od kolejnego
konkursu, natomiast nie wybrano jednogłośnie żadnej propozycji
graficznej.
4. Dotacja z Ministerstwa
Bartosz Wilczyński pokrótce omówił postępy, a raczej brak postępów
w komunikacji z Ministerstwem. Wydaje się, że spełniliśmy wszystkie
wymogi formalne aby otrzymać dotację, jednak tempo pracy nad
formalnościami cały czas się wydłuża po stronie Ministerstwa.

