Bestyrelsesmøde d. 23. feb 2012
Dagsorden:
Renovering af opslagstavle
- Oprydningsaften, styr på tavlen: d. 6. marts efter Månedsmødet
- Vedligeholdelse, blikfang, kaldender
- evt danne et nyt ansvarsområde til generalforsamling
- PR delen har fungeret dårligt. Line ønsker en revidering af ansvarsområdet og
bedre kommunikation
- alle bør tage del i vedligeholdelse af opslagstavle
Månedsmødet d. 6. marts:
- Videnskabsetisk komite.
- PR: Christian hænger opslag på Panum, Alexander sørger for pr på
hjemmesiden, Line sørger for MOK
- KMS: invitere KU deltagere til månedsmødet. Christian sender en mail ud til
dem.
FORSK! 2012:
- opfølgningsmødet efter FORSK 2011: fire deltagere, heraf tre PUFF'ere. PUFF
har haft for stort et ansvar under planlægning og arrangementet. Skal
ændres til næste gang.
- Enten sikre et større engagement fra alle basisgrupper eller også skal PUFF
overtage arrangementet.
- Det besluttes at der skal afholdes et FORSK 2012.
- Afholdes et indledende møde hvor ansvarsposterne fordeles og klare linjer
aftales på forhånd (deadlines, frivillige, arrangører). Dato aftales efter mødet.
Visitkort:
- Vi er løbet tør for visitkort. Der bestilles nye.
- Alexander bestiller nye
- Det besluttes også at vi ved samme lejlighed kan bestille plakater og
reklamepostkort (PUFF logo, til foredragsserie).
Forskningsdag på Hvidovre Hospital:
- PUFF deltager fra kl 10.
- Medtage PUFF logoplakater bl.a.

Videnskabsformidling / foredragsserie:
- Posterfremstillingskursus:
- Lokalebooking: Haderup og Hannover, evt Lundsgaard.
- Fri adgang, ingen tilmelding
- Artikelskrivningskursus: Arrangementet er på plads. Der skal bookes lokale.
- Forskningsformidling: 17. april, foredrag. Lokalebooking.
- præsentationsteknik: foredragsholder er på plads. Form: kursus, til 15-16
personer. PUFF medlem for deltagelse, først til mølle. Evt overveje at afholde
endnu et kursus hvis foredragsholder er god. evt overveje et længere kursus
næste gang.
Generalforsamling:
- den kommende bestyrelse:
- større krav til kommende bestyrelsesmedlemmer. Ingen grund til samme
massive reklame for nye bestyrelsesmedlemmer som sidst.
 formand, næstformand, samt sekretæren har store poster,
indbefatter en del arbejde
- klare veldefinerede poster
- antal bestyrelsesmedlemmer, der er plads til 20 ifølge vedtægterne. Vi
beholder vedtægterne som de er.
- Christian indleder generalforsamlingen med årsberetning, herunder gode og
dårlige erfaringer
- mødestrukturen fremover:
- Månedsmøder: skal falde sammen med foredrag, journalclub etc, efterfølgende
evt møde i bestyrelsen, eller mulighed for medlemmer at stille spørgsmål.
Dagsorden og referat
droppes.
Californien projektet:
- Der er lavet en reklame video som er lagt på hjemmesiden. Der er et katalog
med forskningsprojekter som er lagt på hjemmesiden
- PUFF har lovet at hjælpe med PR: medlemsmail + MOK
- De studerende skal selv sørge for finansering, der er dog god mulighed for
hjælp til fondsansøgninger.
- Charlotte er igang nu og kommer hjem til sommer, der skal bruges en
studerende til at overtage allerede sommer 2012
Tillægsforskningsuddannelse:
- Hans Henrik Saxild taget kontakt til PUFF.
- der skal laves et udkast til et alternativt modul på medicin uddannelsen med
forskningsmæssig fokus
- der skal bruges to studerende til at indgå i samarbejdet.
- Christian og Thomas har meldt sig.
Phd kursus: lav en videnskabsetisk ansøgning:
- reklameres om til næste månedsmøde.

Forskningsårskandidat regler:
- arbejdsgruppe i PUFF der arbejder med FAQ til phd skolens hjemmeside.
- få mere gennemskuelige regler for bachelor og kandidatopgaverne. Styr på
hvad de forskellige instanser melder ud til de studerende.
- der skal afholdes et nyt møde: Michelle, Thomas, Anne Sofie og Marie Louise
indgår i arbejdsgruppen.
Statistikkursus:
- Henrik afholder et kursus der hedder 'Kom godt igang med SAS', afholdes 21.
maj. Plads til 5 PUFF medlemmer.
- Kan tilbydes alle PUFF medlemmer forudsat de har deltaget i et af hans
tidligere kurser
Opdatering af CALIS:
- Patrick fortæller om symposiet der afholdes på vegne af CALIS. En fusion af
LIFE, veterinær stud, cand scient. etc
- formålet er bla. at skabe en forskningsmæssig kontakt mellem forskellige
fagrupper
- Der skal bruges fem frivillige, reklameres i MOK.
- 28. april. starter fra morgenstunden, to måltider, bar om aftenen.
- vi talte os om muligheden for at PUFF kan udvides til en basisgrupper for hele
CALIS. Det synes vi er en god ide men vi i bestyrelsen ved for lidt om andre
studieordninger til at kunne rådgive andre faggrupper. De interesserede fra
andre fagområder er meget velkomne.
Kontingent:
- der skal sendes remindere ud. Deadline 15. marts. manglende betalere
udmeldes.
/Neval

