
 

 

 
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för Svenska sällskapet för 

automatiserad bildanalys 
 

Styrelsen 
Styrelsen bestod vid ingången av 2020 av följande ledamöter: Ida-Maria Sintorn (ordförande, 

Uppsala), Robin Strand (vice ordförande, Uppsala), Amanda Berg (kassör, Linköping), Einar 

Heiberg (sekreterare, Lund), Ola Friman (Linköping), Atsuto Maki (Stockholm), Anders 

Heyden (Lund), Per-Erik Forssén (Linköping). Vid årsmötet så avgick Anders Heyden och 

Ola Friman och Niels-Christian Overgaard (Lund) och Andreas Wrangsjö (Linköping) valdes 

in som ledamot respektive sekreterare. 

 

Under 2020 sammanträdde styrelsen 7 gånger utöver årsmötet och det efterföljande 

konstituerande mötet. Samtliga möten var via videolänk. 

 

Medlemmar 
Föreningen har 212 medlemmar varav 8 är studerande-medlemmar, samt 21 

företagsmedlemmar. 

 

SSBA/SSDL Symposium 
Pga. Corona pandemin så sköts det planerade kombinerade SSBA/SSDL-symposiet i 

Helsingborg med Niels-Christian Overgaard som konferensordförande på framtiden.  Först 

med förhoppningar att kunna genomföras under hösten 2020 men då Corona-läget 

försämrades ytterligare sköts det till 2021. Alternativet att ha ett digitalt symposium 

diskuterades, men det osäkra läget, olika rekommendationer hos olika arbetsgivare, och viljan 

att ha ett fysiskt möte för att underhålla gemenskapskänslan övervägde mot att skjuta på det 

ytterligare. Föreningen vill här passa på att tacka Niels-Christian och hans medarrangörer för 

all planering och jobb de lagt ner. 

 

  

SSBA workshop 
En digital halvdagsworkshop hölls den 3/12. Deltog gjorde styrelsen, samt medlemmar som 

anmält intresse efter annonsering i SSBAktuellt och email via medlemslistan. Allt som allt var 

vi 13 personer som representerade såväl nya och gamla medlemmar, som industri och 

akademi. Syftet med workshopen var att diskutera hur vi får till ett meningsfullt och givande 

symposium 2021 samt förslag och ideer kring hur vi ska underhålla och vidareutveckla 

SSBAs nätverk av doktorander, akademiska forskare och industri. Ämnen som togs upp och 

diskuterades i större och mindre grupper var: syfte, utformning och innehåll hos symposiet, 

hemsidorna och SSBAktuellt, om vi ska ha en SSBA seminarieserie, hur kan vi öka 

interaktionen mellan industri och akademi för att ”boosta” vårt ämne, vad vi kan göra för att 

öka antalet internationella studenter som får exjobb i industrin, gästföreläsare och 



 

 

föreläsnings-lån/byte mellan universitet, examineringsformer i vårt ämne. En sammanfattning 

av workshopen går att läsa i decembernumret av SSBAktuellt.  

 

SSBAktuellt 
Två nummer kom ut under året, i juni och december. Redaktionen består av ett fåtal 

doktorander i Uppsala. Innehållet i medlemsbladet har bestått av rapporter från konferenser, 

symposier, internatet, aktuella avhandlingar och kurser, en företagspresentation, annonser om 

kommande konferenser och annat smått och gott. 

  

Hemsidor 
Under året så har föreningens hemsidor gått sönder pga. föråldrade mallar som inte klarat 

uppdateringar. En konsult har tagits in för att ställa i ordning och ta fram en ny struktur. Det 

arbetet pågår och kommer fortsätta in i 2021. 

  

Övrigt 
Då ICPR flyttades från hösten 2020 till januari 2021, så sköts även IAPRs (SSBAs 

internationella moderförening) governing board möte till 2021.  

 

Under sommaren meddelade arrangörerna av SCIA 2021 att de ställer in arrangemanget pga. 

pandemin. I det beslutet låg också att ställa in alt. skjuta Best Nordic Thesis Award 2019-

2020 på framtiden varför SSBAs styrelse beslöt att dela ut ett pris för Bästa Svenska 

Avhandling 2019-2020. Detta kommer ske i samband med SSBA-symposiet 2021.  

 

 

Ekonomisk berättelse 
Föreningens omsättning under året var 49 879kr och de sammanlagda tillgångarna vid årets 

slut var 1 101 800kr. Enligt planerad budget för 2020 skulle föreningen backa med 200kkr. 

Riktigt så blev inte det slutgiltiga resultatet, utan det stannade istället på +21 093kr. 

 

Största anledningen till det positiva slutresultatet är att föreningen fick ställa in många av de 

planerade aktiviteterna p.g.a. covid-19 pandemin. Det årliga internatet genomfördes i mindre 

skala online under hösten och genererade inte några kostnader. För SSBA-symposiet 2020, 

som var planerat att hållas precis efter att de första hårda restriktionerna infördes, innebar det 

intäkter för anmälningsavgifter vilka är innestående till symposiet 2022 för de som betalt. Det 

digitala symposiet 2021 kommer vara gratis.  

 


