REFERAT FRA MØDE 10/2-2009:
Start kl. 16.30 i lille mødesal, Panum, 7 deltagere: Emil, Carsten, Michelle, Helene, Maiken, Marie
Louise, Julie.
Formålet med mødet var at udarbejde vedtægter for gruppen.
1. Vi diskuterede et navn til vores gruppe. Der var flere forslag oppe at vende: bla SMS
København (Selskab for Medicinsk Studenterforskning) men vi endte med at være meget
glade for PUFF (Panums Ungdoms Forsker Forening). Vi er selvfølgelig åbne for andre
forslag hvis nogle skulle være utilfredse med dette fede navn (tak Michelle for at have
fundet på det!) Maiken og Michelle ville senere gerne forsøge sig med at tegne et logo.
2. Se venligst forslag til vedtægter der er lagt ind i vores grupperum. Vi lod os inspirere af
SMS i Århus’ vedtægter, da de indeholdt alt det væsentlige, men blot skulle tilpasses vores
gruppe. Vi besluttede os for at forslå et kontingent på 50 kr om året pr medlem for at have et
lille økonomisk fundament for gruppen. Vi diskuterede muligheden for at holde et åbent
møde én gang i semestret, hvorefter man kan melde sig ind og derefter betale kontingent.
3. Vi skal have en hjemmeside, gerne så hurtigt som muligt. Her skal man bla kunne melde sig
ind og ud af gruppen. Michelle og Marie Louise har begge kærester med evner udi
hjemmeside-design så de ville gerne hjælpe med at få denne lavet. Marie Louise ville evt
allerede inden næste møde få købt et passende domæne navn.
4. Vi skal have en konto til gruppen. Her mangler vi erfaring om hvorledes denne oprettes og
hvor, så vi vil rådføre os med andre basisgrupper på panum.
5. Vi besluttede at udskyde den stiftende generalforsamling til senere i marts. Planen ser sådan
ud:
a. 3. marts kl 16.30: ”tiltrække flere mulige medlemmer”-møde. Vi annoncerer i MOK
og på punkt.ku.dk. Temaet vil være: ”Kom og hør hvordan du kommer i gang med
forskningen” ,”Hvad er et forskningsår” mv. Julie laver en powerpoint som via
grupperummet kan redigeres af medlemmer og bruges på mødet. Herefter kan vi
lægge vedtægterne frem til diskussion og fortælle om den stiftende
generalforsamling. (Julie tager kage med til dette møde)
b. 31. marts: Stiftende generalforsamling, hvor vedtægterne vedtages og der vælges en
bestyrelse bestående af en formand, næstformand, kassere og et antal menige
medlemmer.
c. Evt 7. april: Første møde efter stiftelsen. Kan evt blot være hygge og oplæg, hvis der
er nogen der har noget på hjerte (det er påske).
6. Hvis der er nogen hvor ovenstående datoer passer meget dårligt, må I sige til, så kan vi evt
lave det om.
Tak for et godt møde!

Julie Bjerglund Andersen 11.02.2009
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