Referat fra styremøte i NAFO 05.06.2014
Til stede: Jon Arne, Terje, Jon, Erik, Hanne, Monica, Børge og Thor Jonny (ref)
Forfall: Jonny

Saksliste
Sak 30, 2014

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen/sakslisten ble godkjent

Sak 31, 2014

Godkjenning av referat fra møtet 10.04.2014
Referatet ble godkjent

Sak 32, 2014

Konstituering av nytt styre
Styret anser seg som konstituert. Hanne Augland ønskes velkommen som nytt
styremedlem.

Sak 33, 2014

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi
Formelle krav til elektronisk fakturering av offentlige virksomheter gjør det
nødvendig å bygge inn nye funksjoner i foreningens faktureringssystem.
Organisasjonssekretær besørger at dette kommer på plass.
b) Daglig drift/medlemsservice
c) Internasjonale forhold/EJOBA
NAFO er som første forening akseptert som Chapter i European Association for
Behavior Analysis.
d) NTA
Første utgave i 2014 vil komme ut i løpet av sommeren.
e) Lokallagsvirksomhet
Tidligere styremedlem Torunn Lian hadde ansvar for oppfølging av og bistand til
lokallagene. Styret ba organisasjonssekretær om å overta dette ansvaret
fremover.
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Sak 34, 2014

Årsmøtet 2014
En orientering fra redaktør i EJOBA om et mulig kommende tilbud fra Taylor & Francis
Group om å besørge ikke-redaksjonelle funksjoner ved utgivelse av tidsskriftet ledet
til en engasjert diskusjon på årsmøtet. Diskusjonen omhandlet flere forhold, bl.a. om
økonomi, og om NAFO ville risikere å miste kontrollen over tidsskriftet. Mer
prinsipielle politiske problemstillinger knyttet til slike kommersielle aktører kom også
opp på årsmøtet.
Siden dette synes å være en sak som opptar mange, konkluderte styret med at før en
eventuell avtale inngås, så må medlemmene gis mulighet til å gi sitt syn i saken. Se
ellers sak 36/2014
Det var ellers ingen spesielle oppfølgingssaker fra årets årsmøte.

Sak 35, 2014

Evaluering av NAFO-seminaret
NAFO-seminaret var etter styrets syn igjen en suksess. Programmet var av
gjennomgående høy kvalitet og arrangementet forløp smidig og uten nevneverdige
problemer.
Tilleggsseminaret hadde tema «Funksjonelle analyser». Det var et mål å presentere
bredden i feltet, og dette medførte at de fleste foredragsholderne fikk kortere
tidsrammer enn det som har vært vanlig. Dette syntes imidlertid å fungere bra, og
tilleggsseminaret anses å ha vært en suksess.
Programmet til hovedseminaret kom i all hovedsak til gjennom at bidrag ble lastet
opp på seminarets nettsider. For å sikre at viktige temaer blir dekket inn i
programmet vil styret fremover vurdere i større grad å supplere de innsendte
bidragene med inviterte foredragsholdere.
Postersesjonen var den største så langt på noe NAFO-seminar, men man kunne ønske
at den ble besøkt av en større andel av seminardeltakerne. Postersesjonen bør derfor
markedsføres bedre blant seminardeltakerne til neste seminar.
Årsmøtet har lavere oppslutning enn man kunne ønske. Innkalling til møtet sendes
alle medlemmer i forveien, og møtet annonseres på programtavlen på seminaret. Til
neste år føres møtet også opp i programheftet som seminardeltakerne får ved
innregistreringen.
Redaktør i NTA foreslo at utvalgte symposier bør publiseres i NTA.

Sak 36, 2014

Tilbud fra Taylor & Francis Group vedrørende EJOBA
Det vil med stor sannsynlighet komme et konkret tilbud fra «Taylor & Francis Group»
om å forestå ikke-redaksjonelle funksjoner i forbindelse med utgivelse av EJOBA fra
og med 2015.
Det synes klart at Taylor & Francis kan tilby tekniske løsninger som vil lette
redaksjonelt og annet arbeid med tidsskriftet betraktelig. Dersom tilbudet også
virker økonomisk gunstig, dersom NAFO ikke risikerer å frasi seg redaksjonelle
rettigheter, og dersom tilgjengeligheten på tidsskriftet synes å bli like god eller bedre,
ser det ut til å være stemning i styret for å inngå en slik avtale. Det skal imidlertid
legges til rette for at NAFOs medlemmer kan presentere sitt syn overfor styret før en
eventuell avtale inngås. (Se også sak 34/2014). Saken følges opp videre til høsten.

Sak 37, 2014

Ordning for utpeking av redaktør til EJOBA
Det eksisterer fra tidligere ingen vedtatt ordning for utpeking av redaktør til EJOBA.
En slik formalisering er imidlertid aktualisert nå, etter at to av de tre medlemmene i
redaktørtroikaen gjennom mange år har trukket seg. EJOBA engasjerer mange i
atferdsanalytiske miljøer også utenfor Norge, og styret ser det som avgjørende å
utforme en ordning for redaktørutpeking som sikrer at NAFO beholder redaksjonell
kontroll over tidsskriftet. Et forslag til vedtak legges frem på neste styremøte.

Sak 38, 2014

EABA: Konferanse i Stockholm. Representasjon fra NAFO
Styret anser at det er viktig for foreningen å være representert på EABAs konferanse i
Stockholm 10.-13. september.
Vedtak: Inntil to styremedlemmer representerer NAFO på konferansen

Sak 39, 2014

Temakonferanse høsten 2014
Det har tidligere blitt lagt planer for en temakonferanse om atferdsanalyse i skolen
høsten 2014. Dette vil imidlertid kollidere tematisk med en konferanse i regi av
atferdssenteret i det samme tidsrommet, og det ble derfor besluttet ikke å gå videre
med disse planene.
Over sommeren vil det isteden bli innledet arbeid med en temakonferanse høsten
2015.

Sak 40, 2014

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat: Thor Jonny Eriksen

