Referat fra styremøte i NAFO 27.03.2019
Til stede: Terje, Monica, Erik, Silje, Jon, Børge, Jonny (på skype) og Thor Jonny
Forfall: Hanne

Saksliste
Sak 8, 2019

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 9, 2019

Godkjenning av referat fra møtet 09.01.2019
Referat fra forrige møte ble godkjent

Sak 10, 2019

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi
Revidert regnskap ble lagt frem for styret
b) Daglig drift/medlemsservice
Ny nettsideløsning med fungerende visning av seminarprogram ser ut til å
foreligge før NAFO-seminaret.
c) Internasjonale forhold/EJOBA
Det har vært en del utfordringer i arbeidet med EJOBA i forbindelse endringer i
personell og organisering hos Taylor & Francis. Forhåpentligvis løser dette seg
snart.
d) NTA
e) Lokallagsvirksomhet
Lokallaget i Glåmdal og Nes har nylig avholdt en et vellykket dagsseminar om
forståelse og behandling av utfordrende atferd.

Sak 11, 2019

Årsmøteforberedelser
Årsmøtet avholdes fredag 26. april på Storefjell høyfjellshotell. Det er ikke kommet
innspill fra medlemmene i anledning årsmøtet, og styret har heller ikke spesielle
saker som vil bli fremmet til vedtak. Terje har utformet årsberetning, og denne
sendes medlemmene sammen med innkalling og øvrige møtedokumenter i løpet av
nærmeste fremtid.
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Sak 12, 2019

Søknader til Helge Morsets stipendfond
Det forelå fem søknader til Helge Morsets stipendfond.
Søknad #1: Støtte til reise i anledning presentasjon på ABAI Annual Conference 2019
Vedtak: Søkeren innvilges kr. 5.000,- i støtte til presentasjonen på konferansen.
Søknad #2: Støtte til utgifter i anledning fremlegg av prosjekt på NAFO-seminaret
Vurdering: Prosjektet som skal legges frem er i regi av arbeidsgiver, og styret anser at
kostnader (utover vanlige utgiftsgodtgjørelser som NAFO tilbyr) rimeligvis bør søkes
dekket av arbeidsgiver.
Vedtak: Søknaden avvises
Søknader #3-5: Søknader om støtte til dekning av utgifter ved deltakelse på NAFOsesminaret
Vurdering: Søknadene omhandler fremlegg av prosjektet som omhandles av søknad
#2. Søkerne har deltatt i arbeidet med prosjektet, men skal ikke selv presentere på
seminaret. Søknadene anses dermed å falle utenfor rammene av hva stipendfondet
er ment å dekke.
Vedtak: Søknadene avvises.

Sak 13, 2019

NAFO-seminaret 2019: Status program og praktiske forberedelser
Status vedrørende forberedelsene til seminaret ble gjennomgått. Det meste ser ut til
å være i rute.

Sak 14, 2019

Medlemsinnspill vedrørende tema til NAFO-seminaret 2020
Styret har mottatt et innspill fra et medlem i foreningen som foreslår at
«Storytelling» gis en sentral plass på seminaret neste år. Storytelling ble ikke møtt
med umiddelbar entusiasme på møtet. Det ble innvendt at storytelling som strategi
for utbredelse av atferdsanalyse kan stå i et motsetningsforhold til den ønskede
utviklingen seminaret har gjennomgått år, der forskningsbasert empiri har fått større
plass. Temaet vil bli tatt opp igjen når arbeidet med neste års seminarprogram
starter.

Sak 15, 2019

Eventuelt
Det var ikke saker til eventuelt.

Referat
Thor Jonny Eriksen

