PUFF planlægningsmøde 27/1 2010
Tak for et godt møde! For de, der ikke kunne komme er her et kort overblik over,
hvad vi talte om:
-Arrangement af fælles SATS (anæstesi og akut medicin)-PUFF forskningsdag
(24/2 2010) Planlægningsmøde omkring arrangementet er udsat til mandag kl.
16 i studenterhuset. Alle, der har lyst til at hjælpe er velkomne.
-Planlægning/brainstorming vdr. fælles PUFF-SAMS (selskab for almen medicin)
arrangement: Møde i næste uge? Vi har endnu ikke en fast dato, den følger
senere.
-Økonomi: Vi har fået 2000 kr. fra Dekanatets Fondsmidler.
-Første PUFF månedsmøde bliver d. 11/2 kl 16 i lille mødesal (hvis den er ledig),
Marie Louise sender mail ud til medlemmerne om dette senere. Vi vil ikke holde
et specifikt intro-møde dette semester, men i stedet holde et første regulært
månedsmøde både for medlemmer og andre interesserede. Marie Louise vil kort
fortælle lidt om gruppen, og et medlem vil fortælle om sit forskningsprojekt og forløb.
-PUFF månedsmøder fremover: Hvilken struktur? Vi kom frem til, at vi dette
semester ville holde månedsmøder den første torsdag i hver måned. Vi vil prøve
at slå månedsmøderne sammen med PUFF foredrag, så der ikke blir så mange
spredte små PUFF events som sidste semester. Derudover vi vil prøve at holde
møder om evt. praktiske ting i forlængelse af månedsmøderne for de, der er
interesserde i at være aktive i foreningens arbejde.
-Nye tiltag til PUFF reklame: Oprydning på tavlen, evt. nye posters/ting på
tavlen: Vi skal have lavet en mere professionelt udseende plakat med vores logo
og evt. "slogans" på. Michelle vil undersøge om hendes grafisk-kyndige kæreste
kan hjælpe med dette. Marie Louise rydder op på tavlen og sørger for at hænge
nye annoncer op for vores næste månedsmøder.
-Hjemmesiden: Vi skal næsten have en ansvarlig for at slette gamle poster osv. på
hjemmesiden. Vi tager dette punkt op igen næste møde/til vores kommende
generalforsamling.
-Planlægning af PUFF foredrag: Forslag er:
Theresa Larriba Harboe (LIFE, Forskning og innovation): Ansøgning om
fondsmidler (april/slutningen af marts)
Emil: Fortæller om sit projekt og forløb
Martines vejleder (Referant fik ikke fat i navnet!): TB forskning
-Henvendelse fra nyt tværfagligt forskningsprojekt, der gerne vil nå ud til
studerende fra mange forskellige uddannelser: Evt. kunne man arrangere et

slags foredrag med dem? De har bedt om et møde: Michelle, Martine, Helene og
Marie Louise vil gerne mødes med dem, vi aftaler et tidspunkt. Andre
interesserede er velkomne.
-SMS kongres: Plan for oplæg og posters er ude + spørgsmål fra SMS sekretær
Thomas om vi vil hjælp med bustransporten (26 personer fra Kbh!): Vi vil gerne
hjælpe med transporten, Thomas sender lister og plan til os.
-Generalforsamling 2010: Fastlægge dato + overholde frister ifht. vedtægterne. I
følge vedtægterne skal generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden
1/2 til 15/5: Vi har besluttet os til d. 9/3, hvis der er tilslutning hertil. Marie
Louise forfatter en dagsorden, der har alle de, ifølge vedtægterne, obligatoriske
punkter med og sender indkaldelse ud tre uger før. Vi planlægger fællesspisning
efter generalforsamlingen. Mere information følger.

Marie Louise

