PUFF	
  betyrelsesmøde	
  24/9-‐2013	
  
Tilstedeværende:
Sophie (formand), Christian (næstformand), Jeppe, Carsten, Anne (kasserer), Maiken, Lauge, Stine,
Patrick, Pernille, Badar, Martin, Julie.

Punkter:
•

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkender referatet uden tilføjelser eller kommentarer.
•

Dette semesters program
•

Styr på vingaver, hente kaffe mm. til arrangementerne?

Vi har kun en vingave tilbage. Patrick køber 6 flasker.

Fondsansøgningskursus ligger allerede den 9/10 kl 13, tilmeldingen åbner i onsdag 25/9. På
kursusdagen har Anne brug for en igangsparker af arrangementet, indtil hun selv kommer kl 14.
Martin vil agere stand in.

Projektstyringskursus 23/10 er videregivet af Michael bager til kollegaen Andre Agerholm, som vil
have 5000 kr i stedet for de oprindeligt aftalte 4000 kr. Det vedtages at bibeholde kursusafgift på
100 kr pr. deltager samt PUFF dækker differencen.
Kursustilmelding åbner omkring 1/10 eller så snart Andre vender tilbage med kursusbeskrivelse.

Litteratursøgningsoplæg: Maiken har brug for en stand-in til afslutningen, da hun skal gå tidligt.
Sofie vil gerne stå for det.

•

Feedback fra sidste månedsmøde

•

Patrick holdt et rigtig godt oplæg. Godt modtaget af mange tilstedeværende.

•

der var mange spørgsmål vdr. forskning i udlandet

Det diskuteres, hvordan vi kan forbedre vor information vdr. internationale ophold samt evt.
opbygge nye efter modellen for udveksling til Californien. Målet er rådgivning til de studerende så
de bliver i stand til at finde ordentlige vejledere og opnå tilstrækkelig finansiering.
Muligheder:
Der kan skrives ud til medlemmerne hvad de har af erfaringer, det vil Stine gerne stå for

•

Studenterpuljen efterår 2013
•

Hvem vil være fondsansvarlig?

Sofie vil gerne stå for at stykke ansøgningerne sammen med Carsten som backup.

•

Poster/præsentationsteknik: Morten Ruhwald er i jobskifte og kan ikke.
• Sofie har lavet en halv aftale med Peter Hyldgaard fra videnskab dk

Peter Hyldgaard vil have 4000 kr for det.

Planlagte datoer, Forår 2014:
•

11. februar månedmåde: intro til forskning

•

marts månedmøde og april månedsmøde fordeles mellem Sofie og Jeppes. Sidstnævnte
er ansvarlig for genarrangering af oplæg til at skrive ”den gode artikel” ved Christian
Torp.

Andre oplæg forår 2014:
•

Patrick og Lauge vil gerne stå for Lægmandsformidling samt præsentationskusus (2
arrangementer, kædet sammen).

•
•
•

•

Sofie kontakter Peter Hyldgård vedr. præsentationsteknik og de bliver enige om endelig
pris, tid osv. Lauge vil fremover stå for kontakten og planlægningen af kurset.
Oplæg om artikellæsning ved Michael Bachman ved Sofie. Michael underviser både
medicinere og PhD studerende i radiologi mm. Tænkes som månedsmøde. Afventer dato
fra Christian Torp inden vi fastsætter dato for dette.
Foredrag/workshop i metaanalyse: Anine er ikke til stede. Christian afventer om der er
kontakt til Peter Gøtzche, ellers vil han kontakte Christian Glud.

•

Statistik kursus ved Henrik fra BBH Klinisk Biokemisk vil blive afholdt igen til foråret.
Kurset foregår hver fredag eftermiddag, i alt 5-6 eftermiddage i tidsrummet 13-15.30.
Pernille D melder sig til at stå for det praktiske.

•

Pernille HH har luftet ideen om PUFF skal lave et kursus i SPSS, da hun har gode
kontakter. Det siger bestyrelsen enstemmigt ja til hun kan gå videre med, fx som intro til
SPSS.

•

OBS: Pernille som ikke var tilstede har henvendt sig: Hun har IKKE kontakter, men
kunne godt tænke sig at undersøge om et kursus kan arrangeres.

Status fra Basisgruppemøde

Stiftende generalforsamling afholdes 3. oktober for bBsisgruppen for basisgrupper, hvis formål det
er at repræsentere basisgrupperne udadtil.
Behovet er opstået i forhold til uddeling af midler fra dekanatet, da KVL og NAT er repræsenteret
af store grupper (Fagråd). En lignende struktur eksisterer ikke på SUND. Foreningen stiftes således
for at sikre alle SUNDs basisgruppers interesser bliver varetaget.
Ansvaret et hidtil blevet båret af Alexander fra FORNIKS og Sandra fra SATS.

•

Basisgruppebazar 2. oktober

Arrangementet foregår foran Hannover og Haderup, hvor man har lov at stille boder op fra 14.30.
Derudover har hver basisgruppe 3. minutter til foredrag inde i auditoriet fra 14.45.
Sofie, Anine og Pernille stiller op for PUFF. Sofie holder powerpoint.

•

hvem vil med til Karrieredag

Ingen har meldt sig til at komme til karrieredag. PUFF vil derfor ikke have egen stand til
Karrieredagen.

PhD-skolen har inviteret os som forskningsårsstuderende til at stå i deres stand de første fra 12.3014.30, dvs. de første 2 timer.
Carsten og Sofie melder sig til at stå der med PUFFs STORE store plakater og slik!!
•

Reminder til alle som endnu ikke har billede og beskrivelse på hjemmesiden om at få
det gjort

•

bestyrelsen 2014

KMS ligger 14-16 marts 2014.
Vi afholder Generalforsamling efter KMS

Da mange PUFF’ere er ved at nå 10-11 semester og blive færdige på studiet, må de nuværende
bestyrelsesmedlemmer gerne overveje om de kunne tænke sig en formandspost

•

Julefrokost

PUFFs julefrokost skal planlægges, der bliver lagt en doodle op med de sidste weekender i
november + start december.
Lokation: Sofies lejlighed var foreslået, men pga. pladsforhold forsøger Maiken og Carsten at låne
Kollegiegaardens hyggelokale, Endetarmen. Det koster 100 kr at leje.

•

evt.

Christian: mht Californien udveksling afholdes møde 3. oktober med Birthe høgh 13.30. Stine og
Sofie vil tage med.

