Referat af PUFFs bestyrelsesmøde torsdag d. 6. oktober 2011
Tilstede:
Dagsorden:
1. Regnskab efter FORSK!2011
2. Nye aktiviteter og studenterpuljen
3. Statistikkursus
4. Henvendelser fra studenter
5. Samarbejde med SMS
6. PR-ansvarlig og bestyrelsesstruktur
7. San Francisco
8. Intern evaluering af forsk
Ad. 1: Thomas sørger for at udforme endeligt regnskab og fordele evt overskydende penge tilbage
eller overføre dem til FORSK!2012
Ad 2: SAS penge fra studenterpuljen skal leveres tilbage. Pengebeholdningen taget i betragtning
kan det diskuteres, om vi overhovedet behøves søge penge. Alternativt skal vi søge til
drift/foredrag/studenteraktiviteter, men ingen kurser.
Kurser i databaser? Evt i forbindelse med næste omgang SAS-kurser.
Etikkursus med P. Rossel og videnskabsetisk komite 23. Nov 2011
Næste semester
Firkløver i videnskabsformidling hver 14. dag.
Præsentationskursus/retorikkursus evt med skuespiller (sandsynligvis dyr - Christian)
Posterkursus inkl powerpoint og figurer og tabeller (fx grafisk designer - Charlotte)
Skrivekursus (fx Torben Schrøder - Line)
Formidling til lægmand (fx Bente Klarlund - Thomas)
Fondsansøgning: Carsten. Der er evt allerede penge til et skriv-godt-kursus
3x4 timer i aud DAM (300 kr x 12) + 4 x vin
Sej forskning-foredrag: Fx Kardiologi (Må ikke overlappe med andre basisgrupper)
Ad 3: Det basale kursus: Der er problemer med datoer i dette efterårssemester. Alternativt kan vi
inddrage både torsdage og fredage. 10-11. Nov + 24-25. Nov + 2. Dec.
Forslag om at kombinere et avanceret kursus med statistik i SAS i kombination/forlængelse med
vores eget SAS-kursus
Vi kan overveje at yde ham et lidt større gave end tidligere, når vi nu bruger ham så meget.
Alternativt kan han forslås som underviser på et forskningsårs-kursus under phd-skolen.
Ad 4: Vi vil begynde at henvise til hjemmesiden og kom til månedsmøderne. Spørgsmålene
begynder at gentage sig.
Ad 5: Fælles samarbejde med Odense og SMS ang skolarstipendier. Odense er ikke interesseret.
PUFF har lavet indlæg i Dagens Medicin. Efterfølgende – lidt sent – vil SMS gerne være med.
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Desuden har de brug for hjælp til KMS – igen utidigt.
Samarbejdet føles ikke godt – de tager vores ideer og kræfter uden at give igen. PUFF får ingen
credit. Der er skrevet en skarp mail til SMS. Døren holdes åben, men PUFF vil ikke længe hoppe og
springe for dem.
Ad 6: Mia synes at PR er for stort et ansvar alene. MOK varetages af Line. Arbejdsfordeling aftales
af Mia og Line. Der må råbes op ved brug for hjælp.
Det skal forsøges at lave dagsorden til hvert månedsmøde.
Ad 7: Birte Høeg har kontakt til en dansk professor i Neurologi i CA, USA, som gerne vil modtage
danske forskningsårsstudenter. Vi tager kontakt for at få samarbejdet op. Christian tager kontakt.
Charlotte har planer om at tage til San Francisco alligevel og vil meget gerne være prøvekanin.
Ad 8: Christian: Det var fint. Vi har fået meget ros og mange kontakter.
ML: PUFF endte igen med at tage mere og mere ansvar – alle basisopgaver er varetaget af PUFF.
Skal det evt være et rent PUFF-arrangement i forvejen, da de andre basisgrupper ikke var voldsomt
aktive. Skal vi evt satse på et andet arrangement – alternativt a la KMS med fokus på de studerende.
Solveig: Trækplastrene skal måske lægges, så ”de små fag” ikke drukner.
Referent: Solveig Kärk
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