Referat af PUFFs planlægningsmøde torsdag d. 19. august 2010
Dagsorden:
1) Basisgruppebar
2) FORSK!2010
a. Oplæg
b. Præsentation af foredragsholdere og kontakt til chairmen
c. Stande?
d. Arbejdsfordeling
e. Evaluering
3) KMS 2011
a. Chairmen
b. Fonde
c. PUFF repræsentanter til KMS 2011 planlægningsmøde 1. september
4) PUFF arrangementer i efterårssemesteret
5) Statistikkursus
6) Spørgeskemaundersøgelse
7) PUFF PR
8) Henvendelse vedr. McGill Journal of Medicine
Ad. 1: Basisgruppebar
Marie Louise har meldt basisgruppebar fra: Vi har simpelthen ikke tid!
Ad 2: FORSK!2010
a) Marie Louise holder Intro-oplæg om hvem er PUFF + Forskningsmuligheder
b) Michelle, Julie og Marie Louise: Skriver et par linier om hver af foredragsholderne. Kontakt
til Helle Prætorius. Kontakt til evt. chairmen.
c) Marie Louise: Oplæg fra Novo/Pfizer? Stande/oplæg fra PhD skolen, SUNDs
forskningscentre og FitnessFoodFarma gruppen: Hvis Novo er interesserede kan de få
taletid, Marie Louise taler med deres repræsentant. Vi vil tage resten op med den øvrige
FORSK arrangør-gruppe d. 30/8.
d) Arbejdsfordelingen til FORSK: Hvem kan hjælpe? Vi afventer stadig svar fra medlemmer
e) Skema til evaluering af FORSK! Julie og Marie Louise laver udkast
Ad 3: KMS 2011
a) Forslag til Chairmen fra Kbh. Marie Louise sender ny mail ud til medlemmer, folk skriver
løbende.
b) Forslag til fonde/andet hvorfra man kan søge flere penge til konferencen:
Marie Louise tjekker FIE databasen.
c) Vores søsterorganisation i Århus, SMS afholder studeterkonference igen i 2011, det bliver
den første weekend i marts 2011. PUFF har tilbudt at hjælpe til med arrangementet og er
inviteret til SMS møde om KMS2011 i Århus d. 1/9: Marie Louise og Julie tager af sted. .
Ad 4: PUFFs aktiviteter i efterårssemesteret
September
7/9-10 Første månedsmøde, Marie Louise har booket lille mødesal
-Evt. Martines vejleder? Marie Louise skriver til Martine.
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-Reklame: Marie Louise (annonce + ophængning), Neval (MOK), Carsten? (Infoboards). Michelle bager kage!
14/9-10 PUFF Foredrag med Henrik Kruckow, Marie Louise har booket store
mødesal+ laver endelige aftaler med Henrik.
-Reklame: Marie Louise (annonce + ophængning), Neval (MOK), Carsten? (Infoboards). Marie Louise bager kage!
-Er der nogen, der kender til Young Scientists clubs? (Henrik Kruckow)? FYF
(Foreningen for Yngre Forskere på RH), andre?
29-30/9 -10 FORSK2010!
Oktober
5/10-10 Månedsmøde: Videnskabsjournalist Lone Frank? Neval skriver til hende,
evt. en anden dag som foredrag, ellers evt. FoodFitnessPharma.
November
2/11-10 Månedsmøde: Livet som PhD/Amnesty (Martine)?, ellers evt.
FoodFitnessPharma.
December
7/12-10 Månedsmøde: Milena Penkowa: Julie har lavet aftalen, vi skal finde et
interessant tema, forslag velkomne!
Ad 5: Statistikkursus
Maiken udsender sidste detaljer til tilmeldte?
Ad. 6: Spørgeskemaundersøgelse
Målgruppe: 1) studerende der kommer til PUFF, 2) studerende der starter på 11. semester.
Martine har lavet et udkast, Marie Louise laver det færdigt og laver en postkasse, skemaer kan
afleveres i, der hænges ved postkassen. Forhåbentligt kan vi nå at uddele de første spørgeskemaer d.
30/9 ved intro-forelæsning for 5. semester til bachelor-opgaven.
Ad 7: PUFF PR
a) PUFF introduktion d. 30/8 til 5. Semester bachelor-opgave forelæsning: Julie og Marie
Louise.
b) Kontakt til afdelinger ved morgenkonferencer: Udsat, vi har ikke tid lige nu.
Neval: Lav en standard slideshow til morgenkonf., når Marie Louise sender materiale fra de
studerendes slide show. Michelle undersøger mulighederne for visitkort.
c) Vores synlighed på Panum: Fast ugentlig oplæg i MOK: Hvis vi ikke har noget nyt. Neval
laver et udkast til en standardannonce til MOK.
d) Tavlen: Oprydning/Nyt look på PUFFs tavle. Marie Louise : Rødt/Orange bånd/Tape,
tegnestifter, printe nye papirer.
Ad 8: Henvendelse til PUFF: McGill Journal of Medicine.
Evt. reklamere med det på hjemmesiden: Martine?
Referent: Marie Louise / Martine
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