Referat fra styremøte i NAFO 5.12.2013
Til stede: Jon Arne, Terje, Jon, Børge, Torunn, Monica og Thor Jonny
Forfall: Erik, Jonny

Saksliste
Sak 57, 2013

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 58, 2013

Godkjenning av referat fra møtet 7.11.2013
Referatet ble godkjent

Sak 59, 2013

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi
b) Daglig drift/medlemsservice
c) Internasjonale forhold/EJOBA
I forbindelse med at EJOBA har mottatt forespørsler om elektronisk adgang til
artikkeldatabasen, er det nå ferdigstilt en løsning for autentisering basert på IPadresser. En abonnementsordning blir iverksatt med det første.
d) NTA
Det arbeides med å ferdigstille NTA nr. 2/2013. Det forventes at artiklene i
elektronisk versjon foreligger på nettet før jul. Papirutgaven antas å ankomme
medlemmer og abonnenter i romjula.
e) Lokallagsvirksomhet
Det var ikke noe spesielt å referere fra de øvrige punktene.

Sak 60, 2014

Status for temakonferanse om atferdsanalyse i skolen
Forberedelsene til konferansen er i rute. Det er foreløpig noe beskjedent antall
påmeldte, men det er ennå drøyt to uker til den annonserte påmeldingsfristen
utløper. Det legges opp til å fortsette å benytte sosiale medier til å promotere
konferansen i tiden fremover, og vi har mulighet til å forskyve påmeldingsfristen til et
stykke ut i januar.
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Sak 61, 2014

NAFO-seminaret 2014
Programkomitéen har frist frem til uken før jul med å vurdere og bistå de aktuelle
med eventuelle forbedringer av de innsendte bidragene. Arbeidsutvalget vil deretter
sammenfatte dett hele og legge det frem til vedtak for styret på neste møte.
Det har også blitt arbeidet med å oppmuntre aktuelle miljøer til å sende inn postere.
Vi har mottatt foreløpige signaler om minst 25 postere som vil bli meldt inn.

Sak 62, 2013

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat
Thor Jonny Eriksen

