REFERAT FRA MØDE 6/1-2009:
Start kl. 16.30 i lille mødesal, Panum, 12 deltagere.
1. Vi startede med en præsentationsrunde igen, der var mødt nogle nye i forhold til sidst.
2. Carsten gennemgik kort de grundlæggende trin ved oprettelsen af en basisgruppe:
 Vi skal oprettes som en frivillig forening hos kommunen før vi registrerer os som
basisgruppe hos fagrådet på Panum.
 Vi skal for det første have vedtaget vedtægter for gruppen som skal godkendes på en
stiftende generalforsamling.
 Foreningen skal have en bestyrelse bestående af en formand, to medlemmer og en
kasserer. Der skal udpeges en revisor i gruppen til at stå for regnskaberne.
 Der fastsættes et kontingent.
Ved næste møde d. 10. februar vil vi udarbejde vedtægterne og forhåbentlig kunne holde
stiftende generalforsamling til mødet i marts og herefter registrere os som forening og
basisgruppe.
Marie Louise, Helene, Andrew, Julie, Carsten og Emil ville gerne være med til
udformningen af vedtægterne, men alle er selvfølgelig velkommen.
3. Til slut blev forskningsårs-rapporten og eksamen diskuteret i forbindelse med OSVAL II.
 Det er meget vigtigt at man inden forskningsåret sørger for at have en vejleder der er
ansat på universitet, så der ikke opstår problemer i forbindelse med aflevering og
eksamen.
 Der er ikke problemer med at aflevere forskningsårs-rapporten som en OSVAL II,
vejleder (eksaminator) og censor skal blot være enige om udformningen af rapporten
samt underskrive to blanketter ved det mundtlige forsvar.
 Marie Louise ville uploade en vejledning i IMRAD formatet, som
forskningsårsrapport og OSVAL II skal skrives i.
 Der var eksempler på færdige rapporter/OSVAL II til at bladre i.
4. Næste møde blive d. 10. februar kl. 16.30. lokale følger, men bliver sandsynligvis samme
sted, Lille Mødesal på Panum.
Vi vil som sagt udforme vedtægter for vores nye gruppe, men der er selvfølgelig mulighed
for andre emner hvis deltagerne har noget på hjerte.
Er der nogen der melder sig til at tage kage/frugt med? Maiken har skabet fuld af kaffe/te
som hun gerne tager med ved næste møde.
5. Tak for det flotte fremmøde på trods af eksamenstiden!

Julie Bjerglund Andersen 08.01.2009
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