Referat fra styremøte i NAFO 24.09.2013
Til stede: Jon Arne, Jon, Monica og Thor Jonny (ref)
Forfall: Terje, Erik, Jonny, Torunn og Børge
Merknad til referatet: Erik Arntzen avga stemme i vedtakssakene per telefon.

Saksliste
Sak 43, 2013

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 44, 2013

Godkjenning av referat fra møtet 27.08.2013
Referatet ble godkjent

Sak 45, 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 sakene
Sak 46, 2013

EJOBAs nettsider
a) Vedlikeholdskostnader. Det er rapportert om at det tidvis er behov for noe
vedlikeholdsarbeid på abonnements- og betalingsløsningene på EJOBAs
nettsider. Dette er vanlig for IT-systemer, og det synes hensiktsmessig at
tidsskriftets business manager tildeles en årlig ramme til slikt vedlikeholdsarbeid.
Vedtak: EJOBAs Business Manager disponerer inntil kr. 10.000,- årlig til
vedlikehold av tidsskriftets nettsider.
b) Utvikling av autentiseringsløsning for bibliotek
EJOBA har mottatt henvendelser fra noen bibliotek-abonnenter med ønske om
tilgang til elektroniske artikler på nettsidene. Eksisterende autentiseringsløsning
er basert på innlogging med brukernavn/passord og fungerer godt for
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individuelle abonnenter. Vi har mottatt et prisanslag for å implementere en IPbasert autentiseringsløsning for bibliotek-abonnenter.
Vedtak: Det settes av kr. 7.000,- til utvikling av en autentiseringsløsning basert på
IP-adresser for EJOBAs nettsider.
Sak 47, 2013

Søknad om reisestøtte til Helge Morsets stipendfond
Vi har mottatt en søknad om reisestøtte i anledning en presentasjon på ABAIs
kommende konferanse i Merida, Mexico.
Vedtak: Søknaden innvilges med kr. 5.000,Søkeren oppfordres til å skrive et bidrag til NTA.

Sak 48, 2014

Temakonferanse om atferdsanalyse i skolen
Arbeidet med konferansen er i rute: Nettsidene er på plass, og det har så smått
begynt å komme påmeldinger. Det arbeides videre med markedsføringstiltak i tiden
fremover.

Sak 49, 2014

NAFO-seminaret 2014
a) Spesielt invitert gjest og b) Tema for tilleggsseminar
Diskusjonene om invitert gjest og tema for tilleggsseminar ble tatt samlet. Det er
fortsatt behov for noe diskusjoner før styret kan konkludere, og saken tas videre
på neste møte.
c) Programkomitè og arbeidsutvalg
Programkomitèen fra NAFO-seminaret i 2013 har i sin helhet blitt invitert til å
videreføre arbeidet til seminaret i 2014. Ikke alle har ønsket å fortsette. Det ble
laget en liste over aktuelle nye kandidater, og organisasjonssekretær fikk i
oppdrag å kontakte disse.
Programkomitèens arbeidsutvalg vil for 2014-seminaret bestå av: Jon Arne, Terje,
Jonny, Monica og Thor Jonny.

Sak 50, 2013

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

