Referat af PUFF aktivemøde tirsdag d. 3. maj 2011
Dagsorden:
1) Basisgruppebar
2) FORSK!2011
3) Konference om fosteretik med Kristne Medicinere
4) Samarbejde med veterinærstuderende om dyreforsøgskonference
5) PUFF kurser
a. SAS-kursus
b. Artikelskrivningskursus
c. Poster-designkursus
Ad. 1: Basisgruppebar
d. Tid og sted
e. Ansvarlige (vil gerne være med til at stå i bar, 5 personer):
- Christian
- Thomas
- Marie Louise
- David
- Martine
f. Oprydning dagen efter (2 personer): Skal stadig findes
g. Temaforslag:
Penkowa masker
Klædes ud som Ralf Hemmingsen, Helge Sander
Rød sportsvogn (rød sodavand med Jägermeister) – sikre at de har i baren
Tøris
Shots med husblas som agarplader/ I isterningebaker med særlige forme
Reagensglas til shots
Bage noget spiseligt (boller formet som rotter)?
h. Plan: Vi mødes i studenterhuset d. 8/5 kl 18 og spiser sammen og laver de indledende
forberedelser til Basisgruppebaren. Herefter mødes vi en time før på selve dagen,
sminker os og laver de sidste ting til baren klar. Vi skal også finde ud af hvilket
andet sprut og lign. Vi skal bruge og give Alexander besked om dette. Vi skal også
skrive en reklame og sende ud til medlemmerne.
Ad 2: FORSK!2011
Update: Vi er flere i PUFF, der synes at lørdag ikke er en god dag at holde konferencen på af frygt
for at der ikke kommer ret mange studerende og bliver svært at få foredragsholdere. Dette skal
afgøres i arrangørgruppen efter at det er diskuteret i de enkelte basisgrupper. Ca. halvdelen af de
fremmødte til aktive mødet synes at lørdag er en dårlig dag at holde det på.
Alternativ: to eftermiddage i hverdage i to auditorier eller en eftermiddag med et auditorium
Evt. målrette foredragene mere: fx hvad er de hotteste topics indenfor de enkelte emner lige nu:
kræver god instruktion af foredragsholderne. Mere salg af emnerne. Give hver foredragsholder 10
min.
Der holdes et kort møde om FORSK mødet d. 18/5 kl 17 i studenterhuset.
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Ad 3: Konference om fosteretik med Kristne Medicinere
Vi synes, at det lyder spændende, men PUFF har gang i mange projekter lige nu, så vi engagerer os
kun hvis nogen har en særlig interesse, hvor de i så fald de velkomne til at repræsentere PUFF.
Marie Louise skrive ud til aktive-gruppen, der bedes give svar hurtigst muligt, ellers vil Christian
måske gerne og hvis ikke, må vi takke nej.
Ad 4: Samarbejde med veterinærstuderende om dyreforsøgskonference
Vi synes, at det lyder spændende, men PUFF har gang i mange projekter lige nu, så vi engagerer os
kun hvis nogen har en særlig interesse, hvor de i så fald de velkomne til at repræsentere PUFF.
Patrick har udtrykt interesse for at deltage i dette, da han arbejder med forsøgsdyr.
Vi skal finde ud af, hvad de forventer af os, og hvad omfanget skal være. Vi tager det op med
Patrick på bestyrelsesmødet.
Ad 5: PUFF kurser
a. SAS kursus: Vi har fået penge fra studenterpuljen. Martine afventer svar fra SAS om
og i så fald hvor mange SAS undervisere fra PUFF, som de vil uddanne. Martine
giver besked, når vi hører nyt fra dem.
b. Artikelskrivningskursus: Line arbejder videre med dette.
c. Poster-designkursus: Alexander undersøger dette nærmere.
Marie Louise / Martine
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