Referat af PUFFs bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. maj 2010
Tilstede er:
Marie Louise, Julie, Maiken, Martine, Neval, Michelle, Andrew og David
Dagsorden:
1) PUFF modtager pris fra NSS
2) FORSK 2010!
3) Møde med DaCra
4) Statistikkursus efterårssemesteret 2010
5) Samarbejde med SMS i Århus
6) Kontakt til afdelinger
7) Nye medlemmer
8) Synlighed på Panum og hvervning af nye medlemmer
9) Ny månedsmødestruktur
10) Evt.

1) PUFF modtager pris fra NSS
PUFF har modtaget en pris fra Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (NSS), som
overrækkes ved deres første årsmøde d. 12. maj 2010 på Christiansborg.
Marie Louise skal som formand modtage prisen og hun fremførte takketalen for medlemmerne:
Alle var tilfredse med talen.
Vi blev enige om, at det er en god idé at tage kontakt til pressen ang. prisen. Marie Louise sender
mails til Universitetsavisen og Panum Posten og til Birthe Høgh på torsdag, samt en mail til SMS
og alle PUFF medlemmer.
Andrew, Julie og Marie Louise laver opslag til MOK.
2) FORSK 2010!
Vi kunne godt bruge et fælles brev til at sende ud til potentielle forskere: Michelle vil forsøge at
lave et udkast til dette.
Andrew, Maiken og David vil gerne med i basisgruppe-grupperummet. Marie Louise skriver til
Sandra om hun vil sætte dem på.
Martine har en ide til spørgeskemaundersøgelse af 1) studerende der kommer til PUFF, 2)
studerende der starter på 11. semester.
Marie Louise, Maiken og Martine vil gerne arbejde videre med det.
Vi skal også have en evaluering af FORSK!
3) Møde med DaCra
D. 4. maj 2010 holdt vi møde med DaCra. Tilstede var Neval, Julie, Michelle og Martine fra PUFF
samt Sten Christensen og Marek Treiman fra DaCra. Det var et godt og konstruktivt møde, og de
støtter op om vores initiativ med PUFF og vil gerne hjælpe med at formidle kontakt til de andre
forskerskoler. Der sker dog en del omlægninger i øjeblikket, så det var svært at få overblik over
hvem der var ansvarlig for hvad osv.
DaCra havde mange spørgsmål vedr. forskningsinteresserede studerende, og mange af dem kunne
vi ikke svare på. Vi har således brug for mere viden om emnet og må lave nogle flere undersøgelser.
Vi nævner DaCra på hjemmesiden og de melder sig ind som coporate members og betaler 10 gange
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normalt kontingent.
De opfordrede os til at søge penge til FORSK! gennem DaCra.
4) Statistikkursus efteråret 2010
Maiken har aftalt med Henrik, at vi skal have kursus hver fredag fra kl. 13.30-15.30. Maiken vil
skrive til Henrik, om det ikke kan starte d. 1/10 2010? Det foregår på Bispebjerg, der skal max.
være 20 studerende.
Vi vil sende en mail ud til medlemmerne, og se om vi ikke kan finde 20 studerende blandt PUFF
medlemmer. Gebyr på 50 kr. på kurset ink. kursusmateriale, kaffe og kage. Maiken skriver noget at
sende ud til medlemmer, først til mølle-princippet.
5) Samarbejde med SMS i Århus
Marie Louise skriver til SMS og hører hvad stemningen er for at PUFF kan være med til at
arrangere KMS næste år.
6) Kontakt til afdelinger
Vi blev enige om, at det var en god idé at vi tager ud på morgenkonferencer og fortæller om
foreningen. Martine laver en liste over afdelinger, som vi kunne starte med.
Michelle prøver at få en sekretær til at sende noget ud til alle forelæserne.
Vi skal have lavet nogle visitkort: Michelle undersøger dette.
Vi skal lavet nogle templates til powerpoints til at bruge til præsentation af PUFF, Andrew og
Marie Louise lægger deres ud.
7) Nye medlemmer
Vores system fungerer ikke, vi ved ikke om vi har fået nogle nye medlemmer. Sekretæren (Maiken)
skriver til nye medlemmer : "Tak for din indmeldelse osv.", Maiken skal så give besked til
kassereren (Helene), og hun skal fremover sende besked bekræftende mail på betaling til medlem,
når dette får igennem.
Marie Louise sender en mail til Martine med den nyeste medlemsliste, og Martine laver en medlempuffmail, og vil lære Maiken fremover at sætte nye medlemmer på den.
8) Vores synlighed på Panum og hverning af nye medlemmer
Skal vi ud og fortælle om PUFF til russerne, evt. først uge på Panum? Michelle finder ud af,
hvordan vi kontakter tutorerne fælles.
Vi vil også gerne præsentere os til første OSVAL forelæsning (både til I og II). Julie undersøger om
det kan lade sig gøre.
Fast ugentlig oplæg i MOK: Neval laver et udkast til en standardannonce til MOK, hvis der ikke er
noget nyt.
9) Ny månedsmødestruktur
Det skal planlægges mere i forvejen. Næste semester holder vi månedsmøde den første tirsdag i
hver måned kl 16.15, og oplæg ved hvert møde. Maiken sender en mail ud til alle PUFF
medlemmer om dette: hver første tirsdag i måneden vil der være foredrag, kaffe kage og hygge med
andre studenterforskere.
Hver gang husk at fortælle om vores hjemmeside og vejledningerne der ligger der. Evt. hver gang
have et lille oplæg om hvordan man kommer i gang med forskning.
Foreløbig plan for næste semester:
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September: 7/9-10 Introduktionsmøde (evt. Milena Penkowa) Julie skriver til
hende
14/9-10 Månedsmøde og Foredrag med Henrik Kruckow
29-30/9 -10 FORSK!
Oktober:

5/10-10: Månedsmøde: evt. forskningsårsstuderende (Marie Louise arrangerer)

November: 2/11-10: Månedsmøde: Livet som PhD/Amnesty (Martine arrangerer)
December:

7/12-10: Månedsmøde: evt. Novo Nordisk

10) Eventuelt
Marie Louise skriver til Marianne Arbik om ikke de vil tage vores gamle kalender væk fra deres
hjemmeside.
Michelle vil skrive kort om litteratursøgning. Marie Louise skriver senere en vejledning om
artikelskrivning.
Næste bestyrelsesmøde: Har vi ikke planlagt endeligt, muligvis bliver det først i starten af næste
semester afhængigt af behov.

Referent: Marie Louise / Martine
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