	
  

PANUMS UNGDOMS FORSKERFORENING

DAGSORDEN for bestyrelsesmøde, DATO

Til stede ved mødet:
Pernille Heimdal, Sofie Bech Andersen, Lauge Østergaard, Troels
Christensen, Jesper Erichsen, Pernille Døssing, Stine Sørensen.
Godkendelse af sidste referat fra bestyrelsesmøde:
Godkendt.
Godkendelse af referat fra generalforsamlingen:
Godkendt
PUNKTER TIL DAGENS MØDE
1. Nye poster:
a. Hvor tit skal kasseren betale tilbage?
Det besluttes at det kan forventes at kasseren betaler tilbage
med 14 dages mellemrum. Særlige aftaler ved store udlæg kan
aftales udenom ovenstående.
b. Sekretær: HUSK at vi skal godkende referat fra sidste møde
Godkendt.
c. Webmaster: opdatere vedtægter på hjemmesiden.
Sofie vil bede webmasteren (Badar) om dette, da han ikke er til
stede ved mødet.
d. Styr på andre poster?
Det besluttes, at 1-2 bestyrelsesmedlemmer efter hvert endt
bestyrelsesmøde sørger for, at PUFF-tavlen på Panum er i
ordentlig stand.
2. Næste månedsmøde
Sofie efterspørger bestyrelsesmedlemmer til opbakning til
månedsmøde om farmakoepidemiologi tirsdag d. 6. maj. Her vil
Pernille Døssing også deltage.
3. Næste semester (inkl. Studenterpuljen)
a. Om ph.d. – hvem skal holde det?
Fra prægraduat forskning til PhD samt mulighederne for at
skrive PhD udenom PhD-skolen
Det drøftes om det ville være godt at have et møde hvor der
både deltager én fra PhD-skolen samt en, der har skrevet PhD
udenom PhD-skolen. Vi håber, at Emil Fosbøl vil holde oplæg,
hvilket der er god sandsynlighed for. Lauge vil gerne sørge for
kontakten til Emil.
b. Resterende månedsmøder
i. Kom godt i gang med forskning
Dette oplæg har god tilslutning og det besluttes at dette
skal bibeholdes i dets nuværende konstruktion.
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ii. Jacob Rosenberg mv. 7. Oktober
Oplæg om kvaliteten af en forskningside og
hypotesegenerering.
iii. Metaanalyse og reviews
Det drøftes om XXX vil afholde oplæg om at benytte
refman til at udføre reviews.
c. Overtage fondsansøgning og ny oplægsholder?
Oplægget i fondsansøgning i dette semester er aflyst, men vi
håber at oplægget kan afholdes i det kommende semester.
Stine og Jesper vil gerne være ansvarlig for oplægget i
fondsansøning i det kommende semester. Det diskuteres at
tage kontakt til Therese igen.
d. Andet?
i. Mht reklame, have en reklamesøjle (som SAKS)?
Det drøftes at sætte stort ind på PR ved at investere i
reklamesøjle, hvilket Patrick er ansvarlig for.
ii. SAS- og SPSS-kurser
Den 31. maj og 1. juni afholdes der kursus i SAS, hvilket
der skal reklameres for.
SPSS-kursus skal afholdes af Pernille Heimdals
bekendte. Dato og lokale ikke fastsat.
4. Studentertidsskrift, Lauge og Sofie
ideen om et studentertidsskrift blev fremlagt. Ved mødet med
vicedirektøren fra KB blev det drøftet at behovet for et
studentertidsskrift for stud. med.’er ikke er der, hvorfor ideen blev
sparket til hjørne. Tilbuddet om en gratis IT-platform via KB er stadig
stående, hvilket evt. kan bruges til nedenstående.
5. Kontaktside på puffnet.dk? Undergruppe med ansvar for en
kontaktside, hvor man kan henvende sig, hvis man er interesseret i en
bestemt slags forskning?
Sofie og Lauge fremlægger deres ide om at lave en hjemmeside, hvor
der skrives omkring de forskellige forskningsgrupper indenfor region
hovedstaden. Denne skal indeholde: kontaktinformationer, afdelingens
erfaringer med studerende, studerendes erfaringer med afdelingen,
publiceringer, PhD-studerende mm. Vi finder frem til, at der er
opbakning omkring at nedsætte en sådan gruppe, der laver en sådan
hjemmeside. Vi afventer udtræk fra PhD-skolen. Derefter vil Sofie
skrive ud.
6. Medlemmer på facebook vs. Betalende medlemmer
Der er mange medlemmer på facebook.vs hvor mange betalende
medlemmer der er i PUFF. Det besluttes at facebook-siden skal
opretholdes som talerør til alle stud. med.’er.
7. KMS, nyt?
Der skal fastsættes dato for en weekend i starten af det kommende
semester, hvor en gruppe fra bestyrelsen skal mødes med SMSbestyrelsen for at diskutere nationalt engagement i KMS.
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8. Christian på besøg hos fadl i Aarhus
Da Christian ikke er til stede bliver dette ikke fremlagt.
9. Eventuelt
Diskussionen omkring udnyttelsen af stud. med.’er til
forskningsprojekter tages op. De studerendes rettigheder i
forskningsprojekter diskuteres og om PUFF skal have nogle officielle
retningslinjer for studentervilkår i forskningsprojekter. PUFF skulle på
sigt bruge disse retningslinjer til at kvalitetsstemple forskningsprojekter,
sådan så de studerende undgår forskningsprojekter, hvor deres
arbejdskraft udnyttes.
Det besluttes at der skal lægges en plan for udfærdigelse af PUFF’s
retningslinjer for studenterforskning ved næste bestyrelsesmøde, hvor
det forventes at bestyrelsesmedlemmer vil have gjort sig nogle tanker
omkring retningslinjerne.
Næste bestyrelsesmøde vedtages at afholdes den 25. juni 2014 i
studenterhuset kl 16.30.

