Referat af PUFFs bestyrelsesmøde torsdag d. 1. september 2011
Tilstede: Solveig, Thomas, Christian, Marie Louise, Anne Sofie, Neval, Julie, Patrick, Maiken,
Martine
Dagsorden:
1) FORSK!2011
2) Aktiviteter på semesteret
a. Praktisk
b. Månedsmøde 13. september
c. Karrieredag
d. FIE-workshop
e. SAS-kursus
f. Basal statistikkursus
g. Øvrige månedsmøder og arrangementer
3) Kandidat-PhD-ordning
4) Scholarstipendier
5) Hjemmeside og mailadresser
6) Symposium i samarbejde med LIFE
7) Studenterpuljen
8) Eventuelt
Ad. 1: FORSK!2011
Vi skal have styr på ny patolog.
Vi mangler hjælpere – de skal hverves på månedsmøde. Især folk som kan hjælpe I dagtimerne!
Christian holder styr på posters.
Der arbejdes på introforedrag dag 2.

Ad 2: Aktiviteter på semestret
a. Praktisk
Charlotte holder styr på en aktivitetskalender, den skal opdateres når der planlægges nye
aktiviteter. PR skal advisers (Neval, Mia).
Opstartskampagne afslås, da 1. sem ikke er målgruppe og vi allerede er i MOK etc.
b. Månedsmøde 13. September
Henvendt til nye studerende, Christian, Thomas og Solveig fortæller ca. 10 min hver om
deres projekter. Julie bager kage
c. Karrieredag
Der er karrieredag på SUND 13. oktober. Vi har et oplæg i Dam audioriet kl. 13.50-14.05 +
efterfølgende debat v/ Christian. Vi skal også have en stand. Christian er tovholder.
d. FIE-workshop
Vi afholder FIE-workshop igen i år, det ligger d. 21. oktober. Michelle er tovholder.
e. SAS-kursus
Alexander, Thomas og Martine er uddannet til instruktører.
Kursus for PUFF-medlemmer kommer til at ligge d. 7., 8., 9. samt 14. september 2011.
Der kommer til at være 20 medlemmer, førsteprioritet til forskningsårsstuderende og PUFF
bestyrelsesmedlemmer.
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Prisen bliver 50 kr. per deltager, som skal gå til forplejning.
Overskydende penge, some r blevet bevilget fra studenterpuljen til SAS-kursus kan søges
om at blive overflyttet til andre formål eller tilbagebetales.
Der skal gives et kursusbevis for deltagelse.
Det skal undersøges, om det kan godkendes som VKO.
f. Basal statistik-kursus på BBH
Bliver holdt fredag eftermiddage i november-december.
Kommer evt. til at koste 50 kr. per deltager
g. Øvrige månedsmøder og arrangementer
Oplæg fra GCP-enheden: Har et standardoplæg på 45-60 min, vil gerne komme. Vi hører
om de kan komme til månedsmødet i oktober, Neval er tovholder.
Aften om kritisk litteratursøgning / læsning: Overvejes til månedsmøde i november. Anne
Sofie er tovholder.
Arrangement om videnskabsetik: Vi vil gerne have Peter Rossell og én fra De Centrale
Videnskabsetiske Komitéer til at komme og fortælle hhv. om baggrund og praktisk
ansøgning. Arrangementet foreslås til ultimo-november og til at ligge i Dam-auditoriet
h. Posterdesignkursus: Er noget vi ønsker os!!

Ad 3: Kandidat-PhD-ordning
Vi har en løbende dialog med PhD-skolen om oprettelsen af en integreret kandidat-PhD ordning.
Christian og ML har skrevet udkast til struktur af dette, men PhD-udvalget virker ikke umiddelbart
særligt positive. Vi rykker dem igen om et par måneder.
Ad 4: Scholarstipendier
KU kan ikke aktuelt ikke udbyde scholarstipendier pga. bundne midler. KU ønsker PUFFs hjælp til
at søge eksterne midler. Der planlægges et debatindlæg til Dagens Medicin. Mange studerende og
vejledere er ikke klar over at det er blevet sværere at rejse midler og bør gøres opmærksomme
herpå.
Ad 5: Hjemmeside og mailadresser
Alle skal have private mailadresser (Martine). Under SOP findes vejledning for opsætning af ny
adresse i gmail.
Referater skal fremover skrives efter ny template.
Der mangler en vejledning i artikelskrivning og publicering på hjemmesiden, som enhver er meget
velkommen til at skrive.
Ad 6: Symposium i samarbejde med LIFE
Patrick er på PUFFs vegne indgået i et samarbejde med studerende fra LIFE om et symposium
omkring interdisciplinær forskning. Fokus skal være zoonoser, antibiotikaresistens og dyremodeller
og på studenterforskning.
Budget på 120.000 kr (mest til internationale forskere), Patrick kontakter dekanatet fra vores side
9 speakers – 1 dag, 200 deltagere, inkl forplejning. Efterfølgende åbent på A-vej.
Planlagt til at foregå april 2012.
Ad 7: Studenterpuljen
Der er ansøgningsfrist d. 15. oktober. Carsten er ansvarlig.
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Ad 8: Eventuelt
a. Forslag om at købe lille computer til månedsmøder og arrangementer
b. Henvendelse fra IMCC om "The right to research coalition”. Hvad indebærer det? Martine
kigger på det.
c. Vi vil gerne have et bestyrelsesmøde igen snart, helst start-oktober. Ved næste møde skal vi
snakke om økonomi: Hvor meget har vi? Og hvad vil vi gerne bruge dem på? Ansøgning til
studenterpuljen

Referent: Solveig / Martine
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