Referat af PUFFs generalforsamling tirsdag d. 9. marts 2011
Tilstede 30 deltagere, heraf 28 medlemmer
Dagsorden:
1) Fejring af PUFFs 2 års fødselsdag
2) Forslag til vedtægtsændringer
a. Udvidelse af PUFFs bestyrelse
b. Oprettelse af specifikke poster i PUFFs bestyrelse
3) Valg af bestyrelse og bestyrelsesposter
a. Valg af bestyrelse
b. Valg af model for overgangsfase mellem formand og næstformand
c. Valg af formand og næstformand
d. Valg af kasserer
e. Valg af sekretær
f. Valg af ekstern revisor til gennemgang af regnskabet for 2011
4) Oprettelse af interessegruppe for PUFF aktive
5) Beretning fra kassereren
6) Kommende PUFF arrangementer
7) Samarbejde med PhD-skolen
8) Eventuelt
Ad. 1: Fejring af PUFFs 2 års fødselsdag
TILLYKKE!  Og tak til Marie Louise for flot og lækker kagemand.
Ad 2: Forslag til vedtægtændringer
a. Udvidelse af PUFFs bestyrelse
i. Forslag: PUFFs bestyrelse udvides fra 1 formand og 8 medlemmer til 1
formand og 14 medlemmer, evt. flere
ii. Formål: At inkludere endnu flere interesserede i at lave foreningsarbejdet og
muliggøre en blød overgang ved at en del af den gamle bestyrelse sidder
sammen med den nye
iii. Drøftelser: Fordele og ulemper overvejes, og det foreslås at give mulighed
for en endnu større bestyrelser i vedtægterne
iv. Resultat: Det vedtages enstemmigt at udvide bestyrelsen til at indeholde op
til 20 medlemmer
b. Oprettelse af specifikke poster i PUFFs bestyrelse
i. Forslag: Der oprettes specifikke poster til specifikke områder, som iflg.
vedtægterne skal besættes, f.eks. webmaster, pr-ansvarligt etc.
ii. Formål: At være sikker på, hvem der har ansvaret for hvad
iii. Drøftelser: Det diskuteres om det er nødvendigt at inkludere dette i vores
vedtægter
iv. Resultat: Der ændres ikke ved vedtægterne. Vi prøver at indføre specifikke
poster over det næste år og punktet kan evt. tages op igen ved næste års
generalforsamling.
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Ad 3: Valg af bestyrelse og bestyrelsesposter
Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen. Yderligere poster bestemmes ved førstkommende
bestyrelsesmøde.
a. Valg af bestyrelse
a. Kandidater
i. Genopstiller: David Jensen, Michelle Schmiegelow, Julie Bjerglund
Andersen, Martine Aabye, Marie Louise Mølgaard Poulsen, Maiken Madsen,
Helene Kobbernagel, Neval Ete Wareham, Carsten Birch
ii. Nye kandidater: Christian Ovesen, Solveig Kärk, Anne Sofie Bech Andersen,
Alexander Lilja, Thomas Sehested, Maria Overvad, Line Kårhus, Patrick
Brooks, Charlotte Slagelse, Mia Pries-Heje, Amani Meaidi
b. Resultat: Alle vælges enstemmigt ind i bestyrelsen.
b. Valg af overgangsfase for formand og næstformand
a. Forslag
i. Model 1: Formand og Næstformand bytter roller 1/9 2011. D.v.s. nuværende
formand Marie Louise fortsætter som formand indtil 1/9 2011 og bliver
derefter næstformand. Formand og næstformand fortsætter indtil marts 2012
ii. Model 2: Vi vælger formanden der tiltræder d. 1/9 2011. Næstformanden
vælges på denne generalforsamling for et helt år
b. Resultat: Model 1 vedtages
i. Model 1: 17 stemmer
ii. Model 2: 5 stemmer
c. Valg af formand og næstformand
a. Valg af formand indtil 1/9-2011, næstformand herefter
i. Kandidater: Marie Louise Mølgaard Poulsen
ii. Resultat: Marie Louise Mølgaard Poulsen vælges enstemmigt
b. Valg af næstformand indtil 1/9-2011, formand herefter
i. Kandidater: Christian Ovesen, Maria Overvad
ii. Resultat: Christian Ovesen vælges med 21 stemmer mod 6 stemmer
d. Valg af kasserer
a. Kandidater: Thomas Sehested, Neval Ete Wareham
b. Resultat: Thomas Sehested vælges med 17 stemmer mod 5 stemmer
e. Valg af sekretær
a. Kandidater: Solveig Kärk
b. Resultat: Solveig Kärk vælges enstemmigt
f. Valg af ekstern revisor til gennemgang af regnskabet 2011
a. Agnethe Kristoffersen vælges enstemmigt
Ad 4: Oprettelse af interessegrupper for PUFF aktive
Det foreslås at interessegrupper oprettes til planlægning af specifikke arrangementer/aktiviteter.
Interessegrupperne dannes på næste aktive-møde.
Ad 5: Beretning fra kassereren
Helene kunne desværre ikke komme, så regnskabet fremlægges af Marie Louise baseret på Helenes
regnskab.
a. Regnskabet fremlægges
b. Forsamlingen godkendes enstemmigt regnskabet
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Ad 6: Kommende PUFF arrangementer
a. Månedsmøde 5. april: Maria kontakter Novo mhp at få foredragsholder. Hvis dette ikke kan
lade sig gøre vil Martine kontakte sin vejleder.
b. Basisgruppebar i april-maj: Endnu ingen fast dato.
c. Statistikkursus: Planlagt til nov-dec 2011
d. SAS-kursus: Martine kontakter sin ven om SAS-kursus, og vil meget gerne holde et basic
SAS-kursus
e. Samle møbler dag: D. 14/3 kl. 17 i studenterhuset
Disse aktiviteter drøftes igen på næste PUFF-aktive møde.
Ad 7: Samarbejde med PhD-skolen
PhD-skolen ønsker forslag til kurser specifikt til forskningsårsstuderende.
a. Forslag
i. Survival analyse: PhD-skolen er allerede ved at planlægge dette
ii. SAS-kursus
iii. Kursus i videnskabsteori
iv. Kursus i introduktion til danske registre/registerforskning
v. Academic writing kursus
Yderligere forslag kan mailes til Marie Louise, som sender videre til Birthe Høgh
Ad 8: Eventuelt
a. Feedback på folder
i. Vores søsterforening SMS har udarbejdet foldere indenfor forskellige emner for
forskningsårsstuderende. De vil gerne have feedback fra os.
ii. Christian ser på det, Marie Louise skriver til SMS for at høre om vi kan få folderne i
pdf-udgave.
b. Svar på spørgsmål fra studerende
i. Forslag: Der laves faglige grupper eller roller, så alle der gerne vil hjælpe med at svare
på spørgsmål fra studerende skriver hvad de ved noget om, således at
henvendelserne kan målrettes.
ii. Respons: God idé, organiseres på aktiv-mødet
c. Bestyrelsesmøde og aktivmøde: Marie Louise doodler datoer

Referent: Maiken / Martine
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