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Saker
1. Godkjenning av innkalling og oppdatering (Ole M Sejersted)
Innkalling og dagsorden ble godkjent
Andreas Brech har stilt for NoBI på møter i EuroBioImaging (EuBI).

2. Rapport fra EuroBioImaging - EuBI (Tanja Ninkovic tanja.ninkovic@embl.de og Andreas Brech)
I alt innsendt 79 Expressions of Interest – EoI om nodestatus. I alt 25 rangert på topp og 20 i
neste gruppe (recommended).
Interim board er etablert. Deltagelse fra Norge krever underskrift av Memorandum of
Understanding. Vil ellers kunne ha observatørstatus.
Viktig nå å bestemme hvor HUB skal ligge. Flere interesserte land.
Ingen finansiering av EuBI fra Horizon 2020.

3. Erfaringer fra Board of Swedish BioImaging (Catharina de Lange Davies)
Svenskene har etablert et godt fungerende nettverk. Catharina er medlem av styret.

4. Nordisk samarbeid (Inge Jonassen fra Nordic e-Infrastructure Collaboration, the Bio- and
Medical Sciences (NeIC-BMS))

Elixir – Bioinformatikk er etablert som europeisk infrastruktur og samarbeider med
nasjonale tiltak innen e-infrastruktur. NeIC har etablert Tryggve som er et prosjekt
hvor det er etablert en nordisk plattform for sensitive data. Bildedata foreløpig ikke
del av Tryggve, men kan bli det hvis det er behov.
5. Finansiering av NorBioImaging- NoBI og eventuelt medlemskap i EuroBioImaging (Ole M
Sejersted)
NoBI har fått støtte fra Norges forskningsråd til drift av nettverket. Kan søke ytterligere støtte,
men hvis man ønsker å etablere NoBI på mer permanent basis må det skaffes midler til dette.
Forskningsrådet har ikke slike midler. Kan eventuelt søke institusjonene bak NoBI om støtte.
EuBI-medlemskap avhenger av departementets godkjenning. Sannsynlig finansiering hvis
godkjenning.

6. Presentasjon og utfall av søknad om nodestatus (Presentasjoner av Olav Haraldseth og
Oddmund Bakke)
Siden forrige møte har det vært sendt to Expressions of Interest (EoI) om norske noder:
«Molecular MMMS Haraldseth NO» og «ALM MMSI Bakke NO». Begge fikk rating
«Recommended»

7. Presentasjon av forslag til nye infrastruktursøknader.
Forskningsrådet lyser ut infrastrukturmidler i 2014 med søknadsfrist ut på høsten.
Flere forslag til søknader ble diskutert. Enighet om at de to EoI som har vært vurdert av EuBI
(pkt. 6) må søke i samsvar med det som er skissert. ALM MMSI Bakke NO (NALMIN) er
allerede på veikartet.

8. Rapport fra Norges Forskningsråd (Odd Ivar Eriksen, Norges Forskningsråd, kommer kl. 1300)
Norges deltagelse i de forskjellige infrastrukturtiltakene under ESFRI ble presentert. Eriksen
oppfordret sterkt til å søke om infrastrukturmidler.

9. Diskusjon av forslagene og vedtak på hva NoBI skal støtte.
Se pkt 7.

10. Eventuelt
Norge har ansvaret for å kalle inn til nytt nordisk møte.

