Referat af PUFFs bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. marts 2010
Tilstede er hele bestyrelsen
Marie Louise, Julie, Helene, Maiken, Martine, Neval, Regitze, Michelle og Carsten
Dagsorden:
1) Pengeansøgning fra dekanatets pulje (til PUFF og til et større arrangement)
2) Månedsmøde i april
3) Kurser i PUFF
4) Hjemmeside
5) Mailinglister
6) Nyt planlægningsmøde om SAMS-PUFF arrangement (evt. med flere basisgrupper?)
7) Planer for resten af semesteret
8) Evt.
1) Pengeansøgning fra dekanatets pulje (til PUFF og til et større arrangement)
Marie-Louise har udarbejdet udkast til ansøgning og budget. Vi søger til drift og derudover til et
større arrangement, hvor vi håber på at få 10.000 kr. Marie-Louise laver den endelige ansøgning og
budget.
Derudover har PMS’ formand Andreas søgt 20.000 kr. til møbler til vores fælles lokale i
studenterhuset.
2) Månedsmøde i april
Torsdag d. 15. april kl. 16.15 i lille mødesal. Martine holder oplæg om forskningsår i udlandet.
To do:
- Booke lille mødesal fra kl. 16-18 (Carsten)
- Opslag på infoboards (Carsten)
- Annoncering i MOK, på punkt.ku.dk og opslagstavlen (Neval)
- Bage kage (Julie og Michelle)
3) Kurser i PUFF
Statistikkursus, Idé:
1x ugentligt á 2-3 timer i 4-6 uger.
Kursus i basal statistik og evt. brug af statistikprogram (SAS)
Teoretisk gennemgang og opgaver + hjemmeopgaver + afprøvning på egne data
Gerne klinisk orienteret
Evt. temaer med udgangspunkt i et studiedesign og gennemgang af de relevante statistiske metoder.
Maiken har skrevet til Henrik Jørgensen og venter på svar.
Helene mailer et opslag til Maiken, som undersøger det nærmere
Michelle skriver til Lene Krogh Stegemüller
4) Hjemmeside
Martine præsenterer vores nye hjemmeside, som ligger på www.PUFFnet.dk/wordpress
Nye ting:
Ressourcebank med materiale bl. a. fra foredrag, tjekliste til arrangementer m.m.
Opdateret bestyrelsessite: Alle skriver lidt om sig selv og sender dette og billede til
Martine (martine@aabye.com)
Arrangementsliste på forsiden, evt. med kalender i bunden
Opdatering af dokumenter på hjemmesiden (Martine uddelegerer)
Evt. nogle historier om at have forskningsår.
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5) Mailinglister
Der bliver 2 mailinglister: bestyrelse@PUFFnet.dk hvor også aktive medlemmer sættes på
medlem@PUFFnet.dk
Desuden en kontaktmail: kontakt@PUFFnet.dk som sender videre til bestyrelse@PUFFnet.dk
6) Nyt planlægningsmøde om SAMS-PUFF arrangement (evt. med flere basisgrupper?)
SAMS-PUFF-planlægningsmøde d. 29. april kl. 17, efter SAMS fødselsdag.
Arrangementet bliver først til efterårssemestret og vi satser på et større arrangement med flere
basisgrupper.
7) Planer for resten af semesteret
Husk 29. april er ph.d.-dag kl. 8-15
8) Evt.
Studenterkongres i Holland i 2011, vil vi gerne deltage i, Regitze går videre med det.
Mail fra Henrik Krukow vedr. ph.d.-kursus ”produktudvikling og komercialisering” med kun 1
tilmelding. Hvorfor? Forkert titel, kun 3,5 ects for 10 dages kursus. Marie-Louise svarer.

Referent: Maiken
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