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Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter: Ola Friman (ordförande, Linköping), Ida Maria
Sintorn (vice ordförande, Uppsala), Atsuto Maki (kassör, Stockholm), Einar Heiberg (sekreterare,
Lund), Anders Heyden (Lund), Per-Erik Forssén (Linköping), Amanda Berg (Linköping) och Anders
Brun (Uppsala). Styrelsen har under 2016 sammanträtt 7 gånger: i Uppsala (mars), Linköping
(augusti) och Stockholm (november) och via Adobe Connect (januari, maj, juni, september).
Medlemmar
Föreningen har drygt 200 aktiva medlemmar. Under 2016 hade föreningen 21 företagsmedlemmar.
Symposium
Det årliga symposiet hölls den 14 - 16 mars i Uppsala. Centrum för Bildanalys vid Uppsala Universitet
stod för arrangemang med Robin Strand som symposieordförande. I samband med symposiet firades
föreningens 40-års-jubileum. Antalet deltagare var ca 140. 35 vetenskapliga bidrag och 8 bidrag i
industrisessioner presenterades. Inbjudna talare var Aysin Ertuzun, Marleen de Bruijne, Uwe Franke
och Carl Fredrik Westin.
Medlemsbladet
Två nummer av medlemsbladet SSBAktuellt publicerades: ett i juni och ett i december. Artiklarna
rapporterade om konferenser och företag och forskargrupper inom bildanalysområdet. Redaktionen
bestod 2016 av Johan Nysjö, Fredrik Nysjö, Tomas Wilkinson, Kristina Lidayová och Teo Asplund
vid CBA i Uppsala.
Sommarskola
En sommarskola arrangerades den 12-16 september av Datorseendegruppen i Linköping på temat
”Neural Networks with Applications to Vision and Language”. Kursledare och examinatorer var
Michael Felsberg och Marco Kuhlmann. Sommarskolan hade 40 deltagare. Kurshemsida:
http://www.ida.liu.se/divisions/hcs/nlplab/courses/nn/
Internat
Den 21-22 november organiserades ett SSBA-internat i Lovik i Stockholm. Antalet deltagare var ca
20. Syftet var att diskutera hur SSBA på bästa sätt kan främja bildanalysverksamhet i Sverige. Fokus
låg på 3 utvalda områden: utbildning, forskning och industri. Inom varje område utarbetades ett antal
konkreta idéer samt planer för hur dessa ska omsättas i praktik.
Skrivelse SCB / UKÄ
På ett medlemsförslag har en gemensam skrivelse till formulerats med syftet att förbättra
träffsäkerheten för områdena bildanalys och mönsterigenkänning i Statistiska Centralbyråns (SCB)
klassificering av forskningsämnen. Skrivelsen kommer att cirkuleras för underskrift av företrädare för
lärosäten som representeras i föreningen, och därefter skickas till Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
för handläggning.
IT-infrastruktur
Kontinuerligt underhåll och utveckling av föreningens IT-infrastruktur görs. Ett särskilt fokus under
2016 var att migrera föreningens medlemsregister och email-lista till ett nytt system. En tydligt ökande
trend att använda SSBAs IT-lösningar för att cirkulera information, främst angående lediga tjänster,
har märkts under året.

ICPR
Anders Heyden representerade SSBA på ICPRs Governing Board-möte i samband med ICPR’16konferensen i Cancun, Mexiko. Ingela Nyström har varit President för ICPR 2014-2016.
Stipendier
Styrelsen beslutade att dela ut 5 stipendier (resa, logi, konferensavgift) för studenter i
grundutbildningen för att delta i symposiet 2017 i Linköping.

