Referat PUFF månedsmøde 1/7/09 kl 16 I det nye studenterhus
Marie Louise (ML), Julie, Maiken og Carsten

-PUFF hjemmesiden:
a) Forskningsprojekt formidling: Kontakt til afdelinger
Martine har forfattet et brev, der kan sendes ud til forskningsaktive
afdelinger (ligger I vores forum).
Det ville være fint at tilføje I brevet, at vi ønsker tilbagemeldning når
stillingen er besat, samt at opslaget bliver taget af efter 3 mdr hvis vi ikke
har hørt andet.
Vi kan alle foreslå afdelinger/forskere vi synes skal have brevet.
Vi sender først brevet ud I slutningen af august inden semesterstart.
Martine er tov holder på tilbagemeldninger fra afdelingerne.
b) Vejledninger til hjemmesiden: phd-muligheder, ansøgning om
scholarstipendier, ansøgning til videnskabsetisk.
Julie forfatter sammen med ML en kort beskrivelse af mulighederne for
prægraduat PhD, som vi konfererer med PhD-skolen inden vi lægger den
på hjemmesiden. ML skriver en kort beskrivelse af mulighederne for
skolarstipendier og andre midler.
-PUFFs deltagelse i etik-konference sammen med andre basisgrupper
ML har deltaget I planlægningen af etikkonference der afholdes 1. oktober
2009 kl 15-19.30 sammen med Kristne Medicinere, SAMS, SeHAT og
SAKS. Emnet bliver forbyggelseskommisionens nye rapport. Skal bla
indeholde casepræsentation og paneldebat. Der bliver inviteret politikere,
læger mfl. Der er givet 10.000 kr SUND.
Det er stort arbejde der skal gøres. ML står for logistik med bla
lokalebookning, praktiske ting samt PR. Der er stort behov for at vi alle
hjælper ML med dette. ML vil gøre opmærksom på hvornår hun får brug
for hjælp.
-PUFF næste semester:
a) Profilering og reklame: Reklame på opslagstavlen, kontakt til
prægraduat forskningsår (Marianne Arbirk)
Vores opslagtavle I vandrehallen skal udfyldes med plakater, foldere,
opslag fra forskere mv. Maiken og Carsten har lavet forslag til plakater der
oploades i forum.
ML tager kontakt til Marianne Arbirk, der har svaret positivt på Helenes
henvendelse. Forhåbenlig kan hun hjælpe med at komme i kontakt med
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nuværende og fremtidige forskningsårsstuderende.
b) Arrangementer og foredragsholdere
- Næste PUFF møde bliver d. 24/8 kl 16. Her skal vi have styr på
semesterets aktiviteter.
Vi har aftalt flg datoer for møder:
- 1/9: Månedsmøde, forberedelse på infomøde.
- 14/9: infomøde for nye interesserede.
- 6/10: månedsmøde med evt workshop. Vi tænker at invitere alle
forskningsaktive til at komme med deres problemer inden for opstart af
projekt, forløb, opgave/artikelskrivning og få hjælp og gode råd. Vi tænkte
at oprette en “Buddy-ordning” hvor studerende kan få hjælp fra et af PUFF
medlemmerne med erfaring inden for forskning.
- 3/11 månedsmøde.
Julie prøver at tage kontakt til Eliteforsker Milena Jenkowa til at komme og
holde oplæg om forskning I uge 42,43 eller 44.
Derudover tænkte vi på Sten Madsbad fra Hvidovre Endokrinologisk og evt
Peter Lund “Hjerne”Madsen!
Hvis der er andre der har ideer til spændende forskere til at komme og
holde oplæg må I sige til!
En anden ide var at arrangere “Fieldtrips” til spændende forskningssteder
fx Novo Nordisk og forskningsafdelinger på panum eller på hospitalerne.
Julie prøver at forhøre sig hos Novo.
-Ansøgning om penge
ML og Andrew går igang med at ansøge om penge til foreningen til bla
fremtidlige kurser.
-Samarbejde med SMS i Århus:
a) Ideer til chair-men til Konference, evt. hjælp fra Marek Treiman
Der skal være ny Kongres for Medicinsk Studenterforskning I marts 2010
og I den forbindelse vil vi samarbejde med SMS ved bla at komme med
forslag til chairmen og foredragsholdere. Så overvej gerne hvem I synes
kunne udfylde den rolle!
Marek Treiman er en mulighed (har også været den første til at få opslag
på puffnet.dk og vil gerne støtte basisgruppen).

Hav en skøn sommer til vi ses igen!
Julie 1/7/09
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