Referat af PUFF aktivemøde tirsdag d. 15. februar 2011
Tilstede fra bestyrelsen: Marie Louise, Maiken, Julie, Martine, Michelle, David, Carsten
Herudover 7 yderligere PUFF-medlemmer og 1 endnu-ikke-PUFF-medlem
Dagsorden:
1) Introduktion til at være aktiv i PUFF
2) Kommende kurser og arrangementer
3) Kommende månedsmøder
4) PUFFs organisation, funktion og den kommende generalforsamling
5) Eventuelt
Ad. 1: Introduktion til at være aktiv i PUFF
Michelle og Marie Louise holdt korte oplæg om arbejdet som aktiv i PUFF og vores arrangementer.
Ad 2: Kommende kurser og arrangementer
a. Statistikkursus
- Maiken skriver til Henrik og hører ham om muligheden for et nyt basalt kursus,
gerne allerede hér i forårssemesteret hvis muligt, men ellers til efteråret. Vi var enige
om, at det giver mere mening at holde det basale igen, da der nok er for få, der vil
kunne fortsætte på det avancerede, da det kræver at man har været på det basale.
Måske kan vi holde det avancerede efter endnu en runde med det basale.
- Martine hører sin ven i SAS om de kunne arrangere et kursus i SAS.
b. FIE kursus
- Er fyldt med flere på venteliste.
c. Videnskabsetisk Råd-workshop
- En workshop med én fra Videnskabsetisk Komité inkl. vejledning i udfyldning af
anmeldelse kunne være et spændende arrangement
- Martine tager kontakt til Videnskabsetisk Komité og spørger om de er interesserede
d. FORSK!2011 ??
- Umiddelbart er der stemning for at vi gentager FORSK i 2011
- Forslag om, at det muligvis kun skulle vare en enkelt dag i stedet for to og hver
basisgruppe kun fik én taler
- Marie Louise har lavet en arbejdsplan ifm. FORSK!2010, så det burde være lettere
at få sat i værk i år
e. Basisgruppebar
- Der er basisgruppebar en gang i april og PUFF har meldt sig til
- Der er basisgruppebarmøde i morgen, d. 16. februar. Marie Louise tager af sted.
f. Networking-fyraftensmøde
- Der blev foreslået at vi lavede en session med kommende OSVAL-studerende som
målgruppe, hvor disse kunne møde studenterforskere. Mødet skulle være uformelt og
f.eks. bare med nogle øl i klubben og ikke nødvendigvis med foredrag osv.
- Skal tages op på næste aktivemøde!
g. Konference om forskeretik
- Marie Louise har ikke hørt yderligere og vi har under alle omstændigheder trukket
os fra arrangementet
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Ad 3: Kommende månedsmøder
a. Journal club
- Forslag om at lave 2 journal clubs per semester med introduktionsforelæsning om noget
forskningsrelevant inden og månedsmøde med socialt osv. efter. Folk kan så selv bestemme
hvor meget af det de kommer til.
- Til månedsmødet med journal club 1. marts vil Solveig vil gerne holde et ca. 15 min.
oplæg om hvordan man hurtigt læser en artikel
- Marie Louise skriver ud til medlemmer og spørger om nogen har artikler, de gerne vil have
gennemgået.
b. Michelle hører om hendes onkel Kjeld Schmiegelow vil komme og holde foredrag.
c. Forslag om at invitere f.eks. Peter Rossel til at komme og holde foredrag om medicinsk etik
fra før til nu. Vi fandt ikke ud af hvem der evt. skulle stå for dette, men hvis ikke Michelles
onkel kan komme, kan en fra bestyrelsen måske påtage sig dette.
d. Martine har sin vejleder i baghånden, som kan holde oplæg om den gode præsentation, evt.
som intro til en journal club.
Ad 4: PUFFs organisation, funktion og den kommende generalforsamling
a. Organisation
- Vi ville gerne have en bredere aktive-gruppe i PUFF, da den primært har været
centraliseret omkring bestyrelsen
- Forslag om at oprette interessegrupper, dels generelle og dels ift. hvert arrangement, der
kommer
- Vi vil oprette en aktive-mailingliste og sende en mail ud, hvor vi opfordrer PUFFmedlemmer til at melde sig på, hvis de vil være aktive. Martine opretter mailinglisten og
Marie Louise sender mailen ud.
b. Funktion
- Der var enighed om at PUFF fortsat skal fungere både som arrangør af kurser, møder etc.,
men også har en vigtig politisk funktion som lobby-gruppe for studenterforskeres rettigheder
- Forslag om at vi kunne oprette en brevkasse i MOK, men tvivl om, hvorvidt MOK vil give
os så meget plads. Alternativt ofte stillede spsm. på hjemmesiden.
c. PUFFs kommende generalforsamling
- Der er generalforsamling d. 9. marts 2011 og Marie Louise har indkaldt til denne med
forslag om vedtægtsændring ift. at udvide bestyrelsen.
- Der blev opfordret til at menige medlemmer, som ønskede at være aktive, overvejede at gå
ind i bestyrelsen.
- På generalforsamlingen skal det videre diskuteres hvordan PUFFs fremtid skal se ud, både
mht. formål og organisation
- Vi holder PUFFs 2 års fødselsdag med pizza, kagemand, øl og sodavand i forbindelse med
generalforsamlingen. Marie Louise bager kagemand, David og Alexander køber drikkevarer.
Ad. 5: Eventuelt
a. Vores IKEA-møbler skal samles og vi vil gerne samles en eftermiddag/aften og spise
sammen. Marie Louise opretter en doodle og sender til fællesmailinglisten.
Referent: Martine
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