
 

 

 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 
 

 

Styrelsen 
 

Vid årets början bestod styrelsen av följande ledamöter: Anders Heyden (ordförande, Lund), 

Ola Friman (vice ordförande, Linköping), Ida-Maria Sintorn (kassör, Uppsala), Magnus 

Oskarsson (sekreterare, Lund), Magnus Borga (Linköping), Michael Felsberg (Linköping), 

Ingela Nyström (Uppsala) och Anders Åström (Linköping). Vid årsstämman valdes Per-Erik 

Forssén (Linköping) och Martin Björkman (KTH) in i styrelsen i ställer för Michael Felsberg 

och Ingela Nyström.  

 

Styrelsen har under 2012 sammanträtt i Stockholm (i februari och i mars) samt i Linköping i 

september. Dessutom har vi hållit fyra styrelsemöten via Adobe Connect Pro (januari, april, 

maj och november). 

 

Medlemmar 
 

Föreningen har drygt 200 aktiva medlemmar (varav ca 60 studerande-medlemmar). Under de 

tre senaste åren har föreningen haft mer än 200 aktiva medlemmar.  

 

Symposium 
 

Det årliga symposiet hölls den 8 - 9 mars i Stockholm med Hedvig Kjellström som 

symposieordförande. Inbjuden talare var Michael Black från Max Planck Institute i Tyskland. 

34 bidrag presenterades. Priset för bästa industrirelevanta bidrag gick till Ola Friman, Peter 

Follo, Jörgen Ahlberg och Stefan Sjökvist för sitt bidrag "YY". Symposiet föregicks på 

sedvanligt sätt med en doktoranddag, med ett studiebesök på FLIR och Tobii. En nyhet för 

2012 var att vi arrangerade en AIMday i samarbete med Uppsala University Innovation. 

 

SSBA Sommarskola 

 
Pga inga inkomna förslag arrangerades ingen sommarskula under året. 

 

ICPR 2012 
 

Föreningen delade ut 8st resebidrag till doktorander à 5000kr styck. Konferensen gick i 

Tsukuba i Japan och Sverige var väl representerat. Vi hade även ett bås där vi gjorde reklam 

för ICPR 2014. 



 

 

 

ICPR 2014 
 

Arbetet med att arrangera ICPR 2014 i Stockholm 24-28 augusti 2014 har fortskridit under 

året. Organisationskommitten består av Magnus Borga (General Chair), Anders Heyden 

(Program Chair), Ingela Nyström (Local Arrangement Chair), Ewert Bengtsson (Finance 

Chair), Gunilla Borgefors (Invited Speakers Chair) och Kim Boyer (International Liaison 

Chair). Under året har kommitten utökats med Anders Åström (Sponsor and Exhibitions 

chair), Cris Luengo och Ola Friman (Workshops, Tutorial and Contests), Hedvig Kjellström 

(Publicity Chair) och Johan Nysjö (webmaster). Konferensen kommer att äga rum i 

Stockholm Waterfront. Vi har också under året fått alla Track Chairs på plats. 
 

Medlemsbladet 
 

SSBAktuellt har publicerats i två nummer: maj och december. Redaktionen består av ett antal 

doktorander vid CBA i Uppsala. Artiklarna har rapporterat om konferenser och företag och 

forskargrupper inom bildanalysområdet. 

 

Ekonomin 
 

Året gick ungefär som planerat. Det blev ett underskott på totalt 13 421kr jämfört med ett 

budgeterat underskott på 27 710kr. Istället för en sommarskola delades 8 resestipendier a 

5 000kr ut till doktorander för konferensdeltagande på ICPR i Japan. IAPR posten blev 

mindre än planerat pga. att ordförande och förra ordföranden inte tog ut resebidrag a 5 000kr 

till IAPR governing board möte i samband med ICPR i Japan. SSBAktuellt posten blev också 

mindre än planerad då en planeringsmiddag för redaktionen inte tagits ut ännu samt att 

presentkort på böcker till redaktionen delades ut först i början av 2013. Utdelningar, räntor 

och värdeförändringar bidrog till ett bättre resultat än budgetterat. Föreningen fick också flera 

nya betalande medlemmar (personer och företag) under 2012. 

 

Föreningens omsättning var 276 968kr och de sammanlagda tillgångarna vid årets slut var 

499 815 kr. 

 

 

Lund, den 4 mars 2013 

 

Anders Heyden 

Ordförande 


