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Punkt

Typ
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1

B

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkännes.

2

B

Val av justeringsperson
Inge Jonassen utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3

D

Föregående mötes protokoll
Protokoll från föregående möte finns med som mötesunderlag och är justerat.

4

I

Aktuell information om NBIS
• VR-ansökan om medel för perioden 2021–2024 beviljades med en
finansieringsnivå på samma nivå som nuvarande finansiering. Utfallet får anses som mycket gott då det var hård konkurrens om medlen. Vidare fick ansökan mycket goda vitsord från såväl den internationella panelen som från
Vetenskapsrådets beredningsgrupp.
• Pågående och planerade rekryteringar: åter-besättningar av experter i systembiologi vid Chalmers, bioinformatik- och datahanterings-experter, systemutvecklare samt projektledare vid UU enligt tidigare beslut, även ny CTO
att placeras vid UU, då nuvarande lämnar NBIS. Ytterligare rekryteringar av
support-personal och utvecklare planerade enligt budget.
• Områden där behoven förväntas öka de närmaste åren har identifierats: datahantering, lagring av känslig data (local EGA), biodiversitet (Scilifelab deltar
i projektet Earth Biogenome), maskininlärning/AI, bildanalys, samt kontakter
med lokala/regionala faciliteter. Utöver detta förväntas nya områden tillkomma, såsom single cell transcriptomics och ancient DNA.
• NBIS arrangerade tillsammans med Scilifelab Data Centre ett seminarium vid
politikerveckan i Almedalen. Vid seminariet, som blev väl mottaget, diskuterades hur Scilifelab skulle kunna ha en nationell koordinerande roll för hantering
av forskningsdata från livsvetenskaperna.
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• H2020-projektet ELIXIR-Excelerate är nu avslutat och inrapporterat.
• NBIS/Elixir-SE medverkade vid OECD Genomics and Biobanks Workshop
på Vinnova 17–18 September 2019.
• Det uppdaterade konsortialavtalet för NBIS är nu påskrivet av nästan alla parter, återstående underskrifter förväntas vara på plats i närtid. Personuppgiftsbiträdesavtalen (mellan UU och övriga lärosäten), som reglerar förutsättningarna för behandling av personuppgifter vid den svenska EGA-noden
har skickats ut för påskrift.
• Nya support-modellen Partnerprojekt fungerar bra, med ett ökande antal
projekt.
• Regelbundna möten med plattformarna för genomik och diagnostikutveckling
på Scilifelab är etablerade, ytterligare plattformar tillkommer.
• EU-projektet ELIXIR-CONVERGE för datahantering beviljades medel. Projektet startar februari 2020, ELIXIR-SE leder arbetspaket 1 (expert-nätverk)
och är även involverat i andra arbetspaket.
• Ytterligare pågående ELIXIR-samarbeten: ansökan till NordForsk angående
framställandet av ett syntetiskt genom, ansökan om Tryggve 3, erfarenhetsutbyten och sam-organiserad kurs i Single Cell Genomics med ELIXIR-CH
(SIB), längre studiebesök (via ELIXIR Staff Exchange Program) från Slovenien
och Schweiz.

5

B

Budget för 2020
Föreståndaren presenterar förslag till budget för 2020. Förslaget är i linje med
vad som står i ansökan till Vetenskapsrådet, men med smärre uppjusteringar p.g.a. föräldraledigheter och försenade rekryteringar, samt en nedjustering
av aktiviteter inom ramen för infrastrukturen för systembiologi (ISBE), vars
framtid är oklar.
Styrgruppen beslutar att godkänna budget enligt förslag.

6

B

Medlemskap i GOBLET
Föreståndaren presenterar ett förslag om att NBIS blir medlem på bronsnivå i
organisationen GOBLET, ett internationellt organ för utbildning inom bioinformatik.
Styrgruppen godkänner förslaget.

7

I/D

SciLifeLab-utvärdering i april 2020
NBIS tekniske koordinator, tillika plattformskoordinator vid SciLifeLab, berättar i korthet om Scilifelabs arbete med en internationell utvärdering av framtida
strategier som kommer att ske under våren 2020. Samtliga plattformar vid Scilifelab har ålagts att ta fram strategi-dokument, som kommer att granskas av
en internationell panel. Panelen kommer även att besöka Scilifelab i april 2020
för vidare diskussioner. Resultatet av denna utvärdering kommer att ligga till
grund för framtida prioriteringar av aktiviteter på Scilifelab.
Styrgruppen kommer att beredas tillfälle att ge synpunkter och kommentarer
på NBIS strategidokument innan det sänds in till Scilifelab.
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Övriga frågor
Intet.

B

Nästa möte
Föreståndaren åläggs att ta fram förslag på mötestider i slutet av januari 2020.

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