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Årsmelding:
1.

Drift og økonomi.

Foreningens økonomi er fortsatt solid, og årets regnskap viser igjen et mindre, men betryggende
overskudd, etter et ubetydelig underskudd for forrige år. Foreningen er således fortsatt i god
driftsmessig balanse, og også påmeldingen til årets seminar tyder på stabil oppslutning om
årsmøteseminaret, som i praksis utgjør hele grunnlaget for foreningens drift.
2.

Internasjonale forbindelser

Driften av EJOBA var en betydelig endring forrige år. Dette dreide seg om redaksjonelle forhold. Det
ble klargjort at EJOBA fortsetter med en redaktør, som vil knytte til seg en gruppe av «action
editors», i tillegg til det vanlige redaksjonsrådet. Dette er blitt gjennomført. Det er imidlertid styrets
vurdering at det vil bli tiltakende vanskelig å videreføre driften av tidsskriftet uten tilknytning til et
større forlagshus. På siste årsmøte kunne man opplyse om at den internasjonale giganten på
tidsskriftfronten Taylor & Francis hadde tatt kontakt med et tilbud om å utgi og distribuere
tidsskriftet innen deres rammer. Det ble fra årsmøtet stilt spørsmål om hva dette ville innebære i
forhold til kopirettigheter og redaksjonell kontroll. Styret har mottatt og bearbeidet kontraktsforslag
fra T&F, og konsultert juridisk ekspertise. Styret har funnet det reviderte og framforhandlede
kontraktsforslaget akseptabelt, med fullt bibehold av kopirettigheter og redaksjonell kontroll, og har
med det inngått en femårig kontrakt med T&F.
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Den økonomiske situasjonen har også dette driftsåret gitt mulighet for å utdele stipender og yte
støtte til reise og opphold for medlemmer som ønsker å delta på og presentere sine arbeider på
internasjonale kongresser og seminarer. Styret tar sikte på å fortsette denne praksisen innen den
ramme økonomien tillater det. Vi ser det også som viktig å bidra til å sikre bredest mulig norsk
representasjon ved ABAI-kongressen, og har i denne forbindelse også i år forsøkt å være til praktisk
hjelp for våre medlemmer ved å arrangere en "pakketur" til kongressen, en praksis vi også tar sikte
på å videreføre.

Jon Arne Farsethås
Leder

Vedtaksaker:
Det foreligger ikke saker til vedtak.

