Referat fra styremøte i NAFO 10.04.2014
Til stede: Jon Arne, Terje, Erik, Monica, Jon, Jonny og Thor Jonny
Forfall: Børge og Torunn

Saksliste
Sak 21, 2014

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 22, 2014

Godkjenning av referat fra møtet 06.03.2014
Referatet ble godkjent

Sak 23, 2014

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

Sak 24, 2014

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Internasjonale forhold/EJOBA
NTA
Lokallagsvirksomhet

Årsmøtet 2014
Årsmøtedokumentene er klare, og møteinnkalling med tilhørende vedlegg vil bli
sendt til medlemmene i nærmeste fremtid.

Sak 25, 2014

Helge Morsets stipendfond
a) Søknad om støtte til oversettelser
Vedtak: Det innvilges kr. 20.000,- i støtte til trykking av Science and Human
Behavior i norsk oversettelse. Støttebeløpet utbetales når det oversatte
manuskriptet er godkjent av Skinner Foundation.
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b) Tidsfrist for søknader
Med mål om å gjøre behandlingen av saker til Helge Morsets stipendfond enklere
ble følgende vedtatt:
Søknader til Helge Morsets stipendfond behandles to ganger i året med
søknadsfristene 1. februar og 1. august. Forventet behandlingstidspunkt innen
utløpet av henholdsvis februar og august.

Sak 26, 2014

Dataprogram til NTA og EJOBA for administrasjon av manuskripter
Det er foretatt undersøkelser om priser på aktuell programvare. Det er signalisert fra
«Taylor & Frances» at de ønsker å komme med en tilbudspakke som inkluderer både
manuskripthåndtering og trykking. Det skal undersøkes om 07-gruppen som i dag
trykker tidsskriftene også kan levere et slikt tilbud. Saken tas opp igjen når disse
problemstillingene er nærmere avklart.

Sak 27, 2014

NAFO-seminaret 2014
Erik foreslo at innleggene på tilleggsseminaret på NAFO-seminaret burde publiseres i
artikkelversjoner i NTA. Problemstillingen tas opp med Børge.
Forberedelsene til seminaret er for øvrig i rute. Det var ellers ikke noe spesielt å
referere fra denne saken.

Sak 28, 2014

Temakonferanse høsten 2014
Det planlegges å avvikle en temakonferanse til høsten. Saken tas opp igjen på neste
møte. Jonny, Monica, Terje og Thor Jonny arbeider med et forslag til styret til neste
styremøte.

Sak 29, 2014

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat: Thor Jonny Eriksen

