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Punkt Typ Beslut/Anteckning

0 I Aktuell information om NBIS inklusive beskrivning av ekono-
miläget

Då mötet till en början inte är beslutsfähigt, inleds det med information
från föreståndaren:

• Nyligen avslutade och pågående rekryteringar i Uppsala, Stockholm
och Lund.

• Support-verksamheten fungerar bra, med ett gott inflöde av nya pro-
jekt.

• Sommarskolan i avancerad R (RaukR) var mycket uppskattad, och
kommer att upprepas sommaren 2019. Det planeras även en kurs i sam-
arbete med SIB (Swiss Institute of Bioinformatics) hösten 2019.

• Diskussioner förs med Scilifelabs ledning om en smärre budgetökning
2019–2020.

• På de senaste NBIS-internaten har andra faciliteter och infrastrukturer
bjudits in för informations-utbyte och ökad samverkan. Under 2018 gäs-
tade NGI och Clinical Genomics samt BioMS. Vid nästa internat kom-
mer troligen Imaging Bioinformatics bjudas in.

• Seminarieserien i bioinformatik och genomik – BiG Talks!, som orga-
niseras tillsammans med NGI, har beviljats stöd från Scilifelab.

• Elixir-Excelerate har just avslutat rapport-period 2, med ekonomiska
såväl som tekniska rapporter som färdigställts. Som del av arbetspaket 10
(Capacity Building) planeras en satsning på single cell transcriptomics.
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• Elixir-SE är även med på ett nytt beviljat EU-projekt, European Joint
co-fund Programme for Rare Diseases (EJP RD) 2019-2023. Elixir-delen
av projektet uppgår till knappt 300PM, av vilka 5-10 förväntas tillkomma
den svenska noden.

• Arbete pågår med att ta fram Elixirs vetenskapliga program för 2019–
2023. Elixir-SE kommer bland annat att vara involverat inom human-
data, utbildning.

• Nya Elixir communities: proteomics, metabolomics samt Galaxy. Even-
tuellt tillkommer även Structural Bioinformatics. Elixir-SE försöker se
till att ha personer utsedda till att bevaka utvecklingen inom relevanta
områden.

• Det nordiska samarbetet Tryggve fortsätter enligt plan. Arbetet koor-
dineras med Elixirs utveckling av ett federerat EGA (European Genome
Phenome Archive) för deponering av känslig data.

• NBIS medverkade vid senaste mötet för Global Alliance for Genomes
and Health (GA4GH), en organisation som arbetar med standardisering
inom genom-analys.

1 B Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning modifieras så att informationspunkten inleder
mötet, samt en punkt om föregående mötes protokoll läggs till.

2 B Val av justeringsperson
Laura Elo utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3 D Föregående mötes protokoll
Protokoll från föregående möte är justerat och finns tillgängligt på NBIS
hemsida. Inga öppna åtgärder.

4 B Införande av en ny supportmodell för stora projekt – Partner
Projects
Föreståndaren presenterar ett förslag om en ny tjänst för bioinformatik-
stöd: så kallade Partner Projects, där NBIS kan gå in som medsökande
i större projekt. Syftet med denna modell är att möjliggöra större åta-
ganden.
Styrgruppen diskuterar förslaget och beslutar att införa Partner Projects
som tjänst.

5 B Öppen utlysning av nya supportområden inför 2019
Bakgrund: NBIS föregångare BILS har tidigare haft öppna utlysningar
där forskargrupper kunnat ge förslag på nya tjänster. Nya tjänster för-
utsätter en medfinansiering om 50%, och är tidsbegränsade till två år,
varefter de utvärderas för att eventuellt bli permanenta. Senaste öppna
utlysningen var 2013. Då det nu finns utrymme i budgeten föreslås en
ny öppen utlysning. Beslutsunderlaget (Bilaga 1) diskuteras.

Styrgruppen beslutar att godkänna förslaget om att ha en öppen utlys-
ning, med ett smärre förtydligande angående medfinansiering.
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6 Övriga frågor
Intet.

7 B Nästa möte
Nästa möte är sedan tidigare planerat till 15 nov 2018 kl 1300–1500.
Föreståndare åläggs att ta fram alternativa mötesdatum då det är av
vikt att styrgruppen är beslutsfähig för beslut om budget.

(I–information, D–diskussion, B–beslut)

Vid protokollet Justeras

........................................ ........................................ ........................................

Mikael Borg Ulf Gyllensten Laura Elo
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