Bestyrelsesmøde d. 10/1-12

Dagsorden
Evaluering af tidl månedsmøder
Kommende månedsmøder
Informationsmøde i foråret
Overblik over økonomi og medlemmer.
Hjemmesiden, facebook, gmail.
Sund & Hed
Søsterforeningerne århus og kbh.
Prægraduat i udlandet. Mike og Helles artikel i sund & hed.
Gitte Halling status for prægraduate studerende.
Næste møde, generalforsamling i marts.
EVT. 

Evaluering 
September - udgået til fordel for FORSKERDATING. Det er tidl. blevet besluttet at afholde FORSKERDATING i september og infomøde i foråret.
Oktober - Fundraising med olaf svenningsen. succes, men måtte gerne være mere målrettet os som studerende hvis oplægget skal gentages.
November -  Artikelskrivning med Kim brixen. Artikelskrivningskursus i Ph.D. klubben med ny underviser har fået blandede anmelderser, i fremtiden holder vi os såvidt muligt til Kim Brixen, hvis oplæg var en ubetiget succes.
Dec - Litteratursøgningskursus, stor succes, flest antal, kan godt gentages evt i forb. med bachelorprojekt oplæg.



Kommende månedsmøder
Januar - Udgået til fordel for dette møde.
Februar - 14. Feb. Systematisk review, lidt om litteratursøgning. 40 min systematisk review 20 min pause 30 min litteratursøgning. Baseret på PRISMA-statement, Cochrane risk of bias tool og booleansk logik. Skaf en epidemiolog enten til at holde oplæg eller til at sparre inden oplæg. Evt. Kirsten Ohm Kyvik, Rune Jakobsen, Kaare Christensen (kchristensen@health.sdu.dk). Marc er oplægsansvarlig og ansvarlig for Facebook opslag og PR. husk at reklamere groft og uansvarligt for generalforsamlingen. 
Marts - Tirsdag d. 13. Snakkemøde for nye prægraduatstuderende. "Kom godt i gang" møde. 
April - Tirsdag d. 17. Infomøde om prægrad efter påskeferien i Emil, evt. forudgået af et forberedelsesmøde d. 10. Ansvarlig for oplæg besluttes af nye bestyrelse. PR skal foretages af indeværende bestyrelse.
Maj - Prægraduat i udlandet med Mike, Helle og en eller anden anden.

Informationsmøde i foråret
 Gitte Halling 15 min.
 Færdig prægrad.
 1-2 forskere til at fortælle om generelle linjer i prægrad og forskning. 
Strøtanke: forsker/student par fortæller hver deres side af deres fælles historie. Henskydes til forskerdating.

Overblik over økonomi og medlemmer.
Regnskab ligger vedlagt både på forum og i dropbox, forhåbentligt. Næste regnskab beregnes 1. Februar til 1. Februar. God økonomi pt.
Status over indmeldelsesgebyr og -strategi: Fremover indleder vi møderne lidt mere formelt med en introduktion til hvordan man melder sig ind, men vi jager ikke folk voldsomt for det.

Hjemmesiden, Facebook, gmail.
Gmail er problematisk især det at genfinde tråde. Hjemmeside og Facebook fungerer efter henseende, der har dog været enkelte problemer med arrangementer, som man skal huske at oprette som gruppens event, ved problemer kontakt Marc.

Sund & Hed
Deadline 10. Feb - ude 24. - reklame for månedsmøde + generalforsamling
Deadlie 9. marts - ude 23. - reklame for infomøde.
Deadline 13. april - ude 27. - reklame for månedsmøde.
Deadline 18. Maj - ude 1. juni - tak for i år.

Søsterforeningerne århus og kbh.
KMS 2012 - Helle tager med. Vi prøver at arrangere et studietur enten til århus eller kbh. Trine tager ansvar for kontakt.

Prægraduat i udlandet. Mike og Helles artikel i sund & hed.
Artikel på hjemmeside. Brug Mike's råd til prægrad i udlandet som skabelon for prægrad opstart i DK. 
Der findes en folder om prægrad i udland.

Gitte Halling status for prægraduate studerende.
 21 optaget i 2011. 
 11 ansøgt om start i feb.
 Wuhuu!

Generalforsamling i marts
Tirsdag d. 20. Marts.
Vi vil gerne have flere med i bestyrelsen, Mike, Helle og Hjalte er nævnt. Forespørges midt i Februar ca.
3 uger inden udsendes indkaldelse via mail, Facebook, hjemmeside osv. med dagsorden, indkaldelse af forslag og opslag af pladser som bestyrelsesmedlem.


EVT. 
 - Fashinonable foredragsholdere? Lone Frank, Morten Sommer fra KU (gut microbiomics), Bente Klarlund, Videnskabsjournalist DR 2 som fortæller om formidling, Anæstesiolog fra Aalborg der laver kirurgi på grise, Novo Nordisk erhvers phd, Nordic Cochrane center.
 - Sundhedsmekka i februar.

Ansvarsområder til møder.
Jakob og Magnus indmeldt Dec
