Referat fra styremøte i NAFO 7.11.2013
Til stede: Jon Arne, Terje, Erik, Jon, Monica, Torunn, Jonny, Børge og Thor Jonny (ref)
Forfall: Ingen

Saksliste
Sak 51, 2013

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 52, 2013

Godkjenning av referat fra møtet 24.09.2013
Referatet ble godkjent

Sak 53, 2013

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

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Internasjonale forhold/EJOBA
NTA
Lokallagsvirksomhet

Det var ikke spesielle forhold av betydning å referere fra disse sakene.

Sak 54, 2014

Temakonferanse om atferdsanalyse i skolen (Orienteringssak)
Forberedelsene til konferansen er i rute. For tiden er det markedsføring som pågår.
Foreløpig er det noe beskjeden tilstrømming av påmeldinger, men det gjenstår
fremdeles 1 ½ måned til påmeldingsfristen går ut.
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Sak 55, 2014

NAFO-seminaret 2014 (diskusjonssaker)
a) Spesielt invitert gjest og b) Tema for tilleggsseminar
Temaet på tilleggsseminaret til NAFO-seminaret 2014 blir «Funksjonelle
analyser». Jon, Børge og Erik vil arbeide med detaljene til programmet frem til
styremøte 16. januar 2014. Internasjonal gjest avklares som en del av
planleggingen av programmet til tilleggsseminaret.
b) Status for programarbeid
Programkomitéen er i det vesentligste uendret fra sist NAFO-seminar. Noen få
har trukket seg, og det er rekruttert noen nye til å erstatte disse. I tillegg er det
rekruttert to personer til å inngå i en gruppe med spesielt ansvar for
postersesjonen.
c) Fremdriftsplan
Programkomitéen får frist til helgen før jul med å avgi innstilling i sakene de har
fått til oppfølging. Arbeidsutvalget fremmer komplett forslag til program til
styremøte 16. januar. Programmet publiseres på nettsidene så fort det er
praktisk mulig etter dette. Tilgang til påmeldinger åpnes samtidig.

Sak 56, 2013

Eventuelt
a) Oppføringen av NAFO på ABAI sine nettsider inneholder noen feil. Erik varsler
dem om dette slik at feilene kan bli rettet.
b) Det ble reist spørsmål om NAFO bør registrere en Twitter-konto.
Problemstillingen tas opp igjen senere
c) Det ble også foreslått at vi bør vurdere å få utviklet en seminar-app for mobiler
og nettbrett. Appen burde håndtere bl.a. en funksjon for «Mitt seminarprogram»
slik at man kunne ha oversikt over utvalgte presentasjoner underveis på
seminaret. Saken tas opp igjen senere.

Referat
Thor Jonny Eriksen

