Referat af PUFFs bestyrelsesmøde onsdag d. 17. november 2010
Tilstede: Marie Louise, Neval, Michelle
Dagsorden:
1) Siden sidst og hængepartier
a. Statistikkursus
b. Journal club
c. FORSK økonomien
2) Næste månedsmøde
3) Ansøgning til dekanatets pulje
4) Arrangementer i foråret
a. Basisgruppebar
b. FIE kursus
c. Månedsmøder næste semester
d. Andre aktiviteter
5) PUFFs fremtid
6) Eventuelt
Ad. 1: Siden sidst og hængepartier
a. Statistikkursus: Relativt stort frafald (Maiken: til statistikursusmailen, fagligheden,
ugedagen, tidspunktet, var der nogle gange du ikke var der? Årsag? Vi vil have konstruktiv
kritik), ville du være interesseret i at tage et advanceret kursus også?)
b. Journal Club: Mange deltagere, kun positivt respons, folk synes godt hver måned. Evt. næste
gang, have spørgsmål til projekt (fx tilladelser, dataindsamling, statistik, så vi kan lære
noget)
c. Hængeparti med FORSK Økonomien: Reprocenteret: Vi får regningen indenfor en uge, så
bliver regnskabet lavet færdigt.
Ad 2: Næste månedsmøde
Julehygge? Forskningsprotokol foredrag? Høre om andres erfaringer? Andet?
Forskningsprotokolforedraget med julehygge: ML laver foredrag og bager, Maiken køber
æbleskiver, syltetøj, flormelis, paptallerkner. ML og Maiken mødes lidt før, fx 15.50
Ad 3: Ansøgning til dekanatets pulje
Pengeansøgning fra dekanatets pulje til andre studenter arrangementer i foråret? (Frist først d 26/11,
og de har mange penge til overs!), Neval undersøger underviser
Ad 4: Arrangementer i foråret
a. Basisgruppebar (ML har været til møde herom): Vi er med, PUFF har en bar i ca. to timer,
vi skal betale et depositum på 750 kr. inden d 15. Feb., vi har også lovet at hjælpe med
reklamering næste semester. Næste møde er d 16/2 kl 17.15 i stud.huset.
b. FIE kursus: Michelle har lavet en aftale med FIE om at lave et gratis halvdagskursus fra kl.
8-12 om fondsansøgninger og CV. Tidspunkt: marts-april (fx 18/4 2010), vi reklamerer
først for det næste semester, kun for medlemmer, max 25 personer.
c. Månedsmøder næste semester: første tirsdag i hver måned
Februar 8/2: Intromøde, Martine fortæller om sit forskningsprojekt
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Marts 1/3: Journalclub
April : ? Kjeld Schmiegelow, Michelle spørger ham
Maj 3/5: Forskningsetik + workshop?
d. Andre aktiviteter:
Marts: FIE kursus
April: Basisgruppebar
Advanceret statistikkursus: Henrik foreslog selv, ML skriver ud til medlemmer om interesse
Mere PR i foråret? Ud til flere af de nye studerende/ Ud til fx bacheloropgave foredrag og
fortælle om forskningsår? Nej, ikke de helt nye, ja til bachelorinto, ML finder ud af hvornår
det er
Ad 5: PUFFs fremtid
Hvordan skal vi rent praktisk motivere?
Laver et stillingsopslag om nye bestyrelsesmedlemmer, liste fordele osv. + hold åbent
bestyrelsesmøde
Ad. 6: Eventuelt
a. Møbler: IKEA indkøb i januar fx d 24/1? (ML skriver reminder ud)
b. Regnskab til Novo: Vi aflægger årsregnskab i februar og skriver, at vi har brugt det beløb vi
har brugt og hvor mange der er tilbage, og spørger om vi må bruge resten i 2011

2

