Referat af PUFFs bestyrelsesmøde mandag d. 24. januar 2011
Tilstede: Marie Louise, Neval, Maiken, Julie, Martine
Dagsorden:
1) Kommende møder
a. Introduktionsmånedsmøde d. 8. februar
b. Aktive-møde d. 15. februar
c. Generalforsamling d. 9. marts
2) Kurser og arrangementer
a. Statistikkursus
b. FIE kursus
c. Konference om forskeretik
3) Køb af møbler
4) Eventuelt
Ad. 1: Kommende møder
a. Introduktionsmøde d. 8. februar
- Neval introducerer PUFF og målsætning og aktiviteter
- Martine holder kort oplæg om sine oplevelser med studenterforskning
- Neval laver annonce
- Julie bager kage
b. Aktive-møde d. 15. februar
- Fortælle om hvem vi er
- Foredrag, der skal arbejdes på næste semester: etablerede forskere, foredrag med
PUFF medlemmer
- Månedsmøder: Journal club
- Annonce: to stk.: en for bestyrelsesmedlemmer (Maiken), en for aktivemødet (ML)
- Lave en dagsorden (Marie Louise): punkter for aktiviteter,
generalforsamling/bestyrelsesmedlemmer, ansvarsområder osv.
c. Generalforsamling d. 9. marts
- Marie Louise ser vedtægterne igennem (udvidelse af bestyrelsen, kontingent)
- Udkast til tilføjelse: udvide bestyrelsen: op til 15, mindst 6 medlemmer
- Marie Louise laver dagsorden + indkaldelse
Ad 2: Kurser og arrangementer
a. Statistikkursus
- Neval skriver til Niels Billestrup om ikke PhD skolen vil tage et nyt kursus op for
forskningsårsstuderende.
- Maiken skriver til Henrik og hører ham om et advanceret kursus og evt. om et nyt
basalt kursus til efteråret.
b. FIE kursus
- Vi synes ikke at det koste noget for medlemmer, rigtig fin mail, den må hun godt
sende ud. Vi kan lave en venteliste. Vi synes godt, at bestyrelsen må
forhåndstilmelde os de næste par dage. Vi sender mail ud til medlemmer, og giver
dem en uge til at tilmelde sig og hvis det ikke er fyldt op, sætter vi det i MOK.
c. Konference om forskeretik
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- Marie Louise skriver til Andreas og hører om den stadig skal foregå
- Vi taler om det til aktive mødet.
Ad 3: Køb af møbler til vores lokale i studenterhuset
Vi har besluttet os for nogle møbler, som Marie Louise bestiller
Ad 4: Eventuelt
Vi har brug for en vejledning til hjemmesiden om hvad studerendes rettigheder er i forhold til
vejledertimer, publikation og evt. et standardskema, som studerende kan tage med til deres vejleder.
Martine ser på dette.
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