Årsmøte i NAFO, 03.12 2020, kl. 19.00
Møtet avholdes digitalt over foreningens nettsider: https://atferd.no
Dagsorden:
1. Konstituering, valg av møteleder og referenter
(Obs! Valg av møteleder og referenter gjennomføres digitalt på NAFOs nettsider i tidsrommet
23.november til 1.desember.)
2. Årsmelding
3. Foreningens økonomi: Regnskap og budsjett
4. Internasjonale forbindelser
5. Vedtaksaker
6. Valg
7. Eventuelt

Årsberetning
Det har gått ett og et halvt år siden sist foreningen avholdt årsmøte. Årsmøtet for 2020 var
opprinnelig planlagt gjennomført i april, og utsettelsen skyldes pandemien som inntrådte i våres, og
som fremdeles ser ut til å prege oss en god stund fremover.
Beretningen bærer preg av at situasjonen for foreningen endret seg fra å være i normalt godt gjenge
gjennom hele 2019 og de første månedene av 2020, til å stå overfor en akutt og dramatisk
økonomisk situasjon våren 2020.
1. Drift og økonomi
Regnskapet for 2019 viser et ubetydelig underskudd. Med oppspart egenkapital i bakhånd, anser
styret at foreningen ved utløpet av 2019 hadde en god og sunn økonomi.
Foreningens inntekter er i det alt vesentlige knyttet til det årlige NAFO-seminaret. Dette var planlagt
avholdt i april, men ble som følge av pandemien først utsatt til oktober, for deretter å bli avlyst. Med
dette endret foreningens økonomiske situasjon seg fra komfortabel til dramatisk i løpet av kort tid.
Foreningens regnskapsfører utarbeidet en likviditetsprognose som indikerte at en konkurs vill kunne
inntreffe i løpet av høsten 2020.
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Styret nedsatte en komité til å arbeide med mulige botemidler på den finansielle krisen, ikke minst
gjennom planer for en smitteverntilpasset fagkonferanse. Det ble også tatt et initiativ overfor
medlemmer og venner av foreningen med oppfordringer om å støtte foreningen finansielt, noe som
ledet til i overkant av kr. 100.000,- i gaver og donasjoner.
I august ble det tatt en endelig avgjørelse om å avlyse seminaret på Storefjell. Denne ble erstattet
med en i hovedtrekk digital konferanse over tre dager. Oppslutningen overgikk styrets forventninger i
godt monn, og selv om endelige tall ikke foreligger ennå, synes det klart at den umiddelbare
økonomiske krisen er overvunnet.
2. Internasjonale forbindelser og tidsskrift
European Journal of Behavior Analysis har over en lengre periode blitt utgitt i samarbeid med
forlagshuset Taylor & Francis. Samarbeidet er i hovedtrekk godt, og det er god tilstrømming av
manuskripter. Elektronisk tilgang til tidsskriftet er inkludert for alle medlemmer av foreningen.
Norsk tidsskrift for atferdsanalyse utgis fortsatt to ganger i året og vil opprettholde gjeldende
utgivelsespraksis også neste år. På forespørsel fra styret har Børge Strømgren sagt seg villig til å
opprettholde sitt verv som redaktør i tidsskriftet for tre nye år. Som et virkemiddel for å bedre
foreningens økonomi ble det besluttet å utgi NTA som et rent digitalt tidsskrift i inneværende år.
3. Lokallag
Foreningen har for tiden tre aktive lokallag: Avdeling Glåmdal og Nes, Avdeling Østfold, samt
studentlaget i Oslo og Akershus. Det er svært gledelig at alle lokallagene i perioden har hatt
aktiviteter med møtevirksomhet, fagsamlinger og seminarer. Det er også på sin plass å uttrykke
takknemlighet overfor lokallagene i anledning NAFOs krevende økonomiske situasjon. Alle
lokallagene trådte til med donasjoner, og har vært viktige for foreningens overlevelse.
4. Stipender og reiser
Den økonomiske situasjonen ga i driftsåret 2019 mulighet for å utdele stipender og yte støtte til reise
og opphold for medlemmer som ønsker å delta på og presentere sine arbeider på internasjonale
kongresser og seminarer. I inneværende år var det også planlagt gruppereise for medlemmer til ABAI
Annual Conference. Gruppereisen ble imidlertid avlyst.

5. Styrekonferanse
Høsten 2019 arrangerte foreningen en styrekonferanse for å få brukt mer tid på å drøfte ulike sider
ved foreningens drift og virksomhet framover. I foreningens statutter fremgår det at formålet med
foreningen er å utbre og utdype kunnskap om atferdsanalyse. I den sammenheng ble det besluttet å
utpeke en webredaktør som er gitt ansvar for å utvikle foreningens nettsider med tanke på
medlemsstoff. Styret finner det naturlig at denne funksjonen formaliseres i statuttene, og vil på
kommende årsmøte legge fram forslag til statuttendring.
Aktuelle temaer som muligheter og grensedragninger opp mot kommersiell virksomhet og
kommersielle aktører, samt personvern- og taushetspliktbestemmelser ved presentasjoner på
årsmøteseminaret ble også drøftet og konkludert. Nye retningslinjer på dette området ble lagt til
grunn for programkomitéens arbeid i anledning årets NAFO-seminar.
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