Referat af PUFFs bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. oktober 2010
Tilstede: Marie Louise, Neval, Michelle
Dagsorden:
1) Siden sidst og hængepartier
a. FORSK!2010
b. Nye medlemmer
c. Statistikkursus
d. Spørgeskemaundersøgelse
e. Integreret kandidat-phd ordning
2) Tur til Århus og inspiration fra SMS
3) PUFFs fremtid
4) Målsætninger og mærkesager
5) Karrieredag
6) Kommende månedsmøder
7) Forslag til nye arrangementer
8) Præsentation på hospitalsafdelinger
9) Hjemmesiden
10) Eventuelt
Ad. 1: Siden sidst og hængepartier
a: Hvordan gik FORSK2010; har vi nogen hængepartier?
Penge
Evaluering
Ting
b: Hvor mange nye medlemmer har vi fået og hvad er vi oppe på nu?
Nyt system til godkendelse af Nye medlemmer? Flere klager ved FORSK. 55 betalende
c: Statistikkursus
Positiv stemning omkring det – rigtig godt møde
Forslag fra Maiken om gruppearbejde  tages op i pause på kurset.
Næste gang
Hvis man ikke møder op første gang uden afbud, går pladsen til den næste på
ventelisten
Økonomi: 100 kr til kopiering
d: PUFF spørgeskemaundersøgelse
Klares over mail da kun 50% af gruppen (Marie Louise, Neval og Michelle) er tilstede
e: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet planlægger at indføre en integreret kandidat-PhD ordning
PUFF vil gerne være engageret mht opbygning, krav mv.
Ad 2: Tur til Århus og inspiration fra SMS
a. Referat af Marie Louise og Julies tur til Århus og ideer til nye PUFF tiltag inspireret af SMS
2 møder (KMS henholdsvis månedsmøde):
- Ingen medlemmer eller kontingent
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-

Få årlige arrangementer (gøgl) men KMS i fokus

-

Ingen månedsmøder og ingen rigtige kampe

-

18 medlemmer i bestyrelsen  credit karrieremæssigt, flere inddrages og større
overlap.

-

Månedligt bestyrelsesmøde

-

KMS: fondsgruppe, abstractgruppe mv.

-

Vejledning til udlandsforskning

-

Sponsorgaver på www.studmed.dk

-

Ved fondsansøgninger vedlægges ofte seniorforskers udtalelser og programbog

Idéer til PUFF inspireret af KMS:
- DROPBOX, delefolder (fra online-brugeren bestyrelse@puffnet.dk)  Michelle
undersøger
-

Større samarbejde med IMCC exchange  link til deres hjemmeside

-

Seniorforskere skal give anbefaling om fx FORSK!2010

-

Skal bestyrelsen udvides til fx 15 medlemmer = forslag til generalforsamlingen

-

Mere samarbejde mellem de 3 nationale forskningsbasisgrupper fx mht
scholarstipendiater, større samarbejde over mailen og månedlige møder

-

KMS: Virksomheder kan købe annonce til fx programbog

-

KMS: Annoncer i MOK vedrørende KMS

-

KMS: Dekanatet vil støtte økonomisk og holde oplæg under KMS

-

Er fondsdatabaserne synkroniserede?

Ad 3: PUFFs fremtid
Hvad skal vi gøre for at få flere aktive PUFFere og rekruttere ”tidlige” studerende til bestyrelsen
Jf forslag til generalforsamlingen. Håber på øget tilslutning i forbindelse med det øgede
fokus på forskningsåret.
Ad 4: PUFFs nye målsætninger og mærkesager
Økonomisk garanti til forskningsårsstuderende, andre forslag?
Udgangspunkt at det er et tilbud på Odense og Århus. Er det afskaffet, fordi det er
sværere for de studerende at få penge idag? (større krav om tilgængelig pulje)
Strategi:
1. Høflig forespørgsel og møde med Birthe Høegh og ph.d.skolen
2. Underskriftsindsamling – studerende og vejledere
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Ad 5: Karrieredag
Der er karrieredag d. 14/10-2010. Marie Louise tilbudt at holde sit FORSK!2010 oplæg
”Hvordan kommer jeg igang?”. Tilbud om stand – Marie Louise, Michelle og Neval (slik,
materiale i tidsskriftsholdere og lagen+plakat).
Ad. 6: Kommende månedsmøder
Planlægning af næste månedsmøder (November og December)
-

”Journal club”

-

”mini-KMS” (forskningsårsstuderende)

November:
evt en halv time med diskussionsemne eller emne/minioplæg om
PubMed/FIE mv.  kaffepause  journal club/hyggesnak (prøver ny
struktur):
1. Halvdel: Nevals vejleder fortæller om præsentation og
konferenceetikette (David back-up)
2. Halvdel: Journal-club (PUFFer vælger sin/én artikel der sendes ud
og diskuteres i grupper efter 8 min foredrag) - MOK-opslag og
medlemsmail om 5-10 min foredrag om studier.
Milena – foredrag eller præsentation?
David booker lokale til 2. November og 7. December (lille mødesal fra 15.30-18.00)
December: Sådan skriver du en protokol – kan en vejleder rådgive? (klinisk vs register)
(Januar: Eksamenslæsning)

Ad 7: Forslag til nye PUFF arrangementer
Forslag til nye PUFF arrangementer: foredrag, kurser osv næste semester
Lone Frank – videnskabsjournalist (for meget kørende? For snobbet?)
Kjeld Schmiegelow (AML, BONKO-lab) – hverve nye medlemmer
Christentze Schmiegelow (ph.d. finansieret af KU – malaria og gravide kvinder)
Jørgen Olsen: Foredrag
Kurser:
Halv- eller heldagskursus om alt ang fondsansøgninger? Evt betale os sig fra det.
Møde med FIE om potentialet for kursus og hotlineadgang – Michelle tager
kontakt; Marie Louise og Michelle mødes med dem
Statistikkursus – begynder og øvet (fx SAS)
Fondsansøgninger
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SAS/SPSS/STATA
Ad 8: Præsentation af PUFF på hospitalsafdelinger
Neval og Marie Louise er ved at lave slides. Visitkort lægger Michelle i rummet – giv på
afdelinger.
Ad. 9: Hjemmesiden
Hvordan går det med hjemmesiden: Nye vejledninger?Michelle laver om kandidatopgaven.
Konferenceetikette.
Ad. 10: Eventuelt
Julefrokost (med SAMS, PMS og Demokratiske Medicinere?) – Helene lufter hos sin
roomie fra Demokratiske Medicinere
Julehyggeeftermiddag med glögg og æbleskiver evt efter månedsmøde
KMS – ALLE BØR TILMELDE SIG!! (OBS betaler vejledere?
Forskningsårsstuderende? PUFF giver tilskud på 500 kr)
Planlægningsmøde om aktiviteter for næste semester – nogle forslag til datoer?
Referent: Michelle

Referent: Marie Louise / Martine
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