Referat fra styremøte i NAFO 27.08.2013
Til stede: Jon Arne, Terje, Torunn, Børge og Thor Jonny (ref)
Forfall: Erik, Jon, Jonny og Monica
Merknad til referatet: Jonny Finstad avga stemme i vedtakssakene per telefon.

Saksliste
Sak 35, 2013

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 36, 2013

Godkjenning av referat fra møtet 06.06.2013
Referatet ble godkjent

Sak 37, 2013

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a)
b)
c)
d)
e)

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Internasjonale forhold/EJOBA
NTA
Lokallagsvirksomhet

Det var ikke spesielle forhold å referere fra disse punktene
Sak 38, 2013

ABAI, Merida – representasjon fra NAFO
Vedtak: NAFO representeres på ABAIs konferanse i Merida, Mexico med ett medlem
fra styret.

Sak 39, 2013

Søknad om reisestøtte til Helge Morsets stipendfond
Stipendfondet hadde mottatt en søknad om reisestøtte fra et medlem som har fått
antatt en presentasjon på den kommende konferansen i Merida. Søkeren tilbød å
bidra med en artikkel til NTA.
Vedtak: Søknaden innvilges med kr. 5.000,-
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Sak 40, 2014

Temakonferanse om atferdsanalyse i skolen
Børge, Torunn og Thor Jonny la frem en plan for en konferanse om atferdsanalyse i
skolen. Styret ga tilslutning til disse planene som i korte trekk består i:








Sak 41, 2014

Konferansen avholdes i gratis lokaler hos Høgskolen i Oslo og Akershus 24. og 25.
januar 2014, og vil ha fokus på elever med moderate utfordringer knyttet til
skolefaglige prestasjoner eller atferdsvansker.
Aktuelle presentører er forespurt og har takket ja til å bidra. Blant disse kan
nevnes: Anne Arnesen, Wilhelm Meek-Hansen, Jennifer Austin, Michael Beverly,
Jan Ivar Sållman og Bjørn Einar Bjørgo.
Administrativt tas det i hovedsak sikte på å videreføre ordninger som ble
benyttet ved konferansen om atferdsanalyse og demens i Fredrikstad i 2012.
Studentlaget i Oslo og Akershus forespørres om de kan bistå med bl.a.
sekretariatsarbeid.
Program og påmeldinger vil bli gjort tilgjengelig på nettsidene våre så snart som
mulig.

NAFO-seminaret 2014 (diskusjonssaker)
a) Spesielt invitert gjest
Aktuelle kandidater ble diskutert, men det ble ikke konkludert. Saken tas opp til
avgjørelse på neste møte.
b) Call for papers
Nettsidene våre åpnes for innsending av bidrag til neste års NAFO-seminar så
snart det er praktisk mulig. Det gjøres ingen endringer i retningslinjer etc. for
aktuelle bidragsytere.
c) Tema for tilleggsseminar
Aktuelle tema ble diskutert, men det ble ikke konkludert, og saken tas opp igjen
på neste møte

Sak 42, 2013

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

