Referat fra styremøte i NAFO 21.10.2015
Til stede: Jon Arne, Erik, Jonny, Hanne, Børge og Thor Jonny
Forfall: Terje, Jon, Monica

Saksliste
Sak 27, 2015

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkalling/saksliste ble godkjent

Sak 28, 2015

Godkjenning av referat fra møtet 16.09.2015
Det forekom en datofeil i referatet. Denne ble rettet, og referatet godkjent.

Sak 29, 2015

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi
Det var ikke noe spesielt å referere fra denne saken.
b) Daglig drift/medlemsservice
Det var ikke noe spesielt å referere fra denne saken.
c) Internasjonale forhold/EJOBA
EJOBA nr. 2/2015 forventes publisert på nettsidene hos Taylor & Francis i løpet
av kort tid. En ekstern påloggingsløsning for NAFOs medlemmer er lansert på
tidsskriftets gamle web-adresse. Informasjon om dette er lagt ut på nettsidene
våre.
Vi har mottatt et tilbud fra EABA om at NAFOs medlemmer kan få rabattert
«Affiliated Chapter membership» i EABA. Prisen er 25 Euro for
hovedmedlemeskap og 10 Euro for studenter. Informasjon om dette gjøres
tilgjengelig på nettsidene våre.
d) NTA
NTA nr. 2/2015 forventes klar til utsending is midten av desember. Det
planlegges at de to utgivelsene i 2016 kommer som temanumre.
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e) Lokallagsvirksomhet
Både studentlaget i Oslo og Akershus og lokallaget i Glåmdal og Nes avholder
dagskonferanser i nærmeste fremtid. Studentlagets konferanse tar for seg Klinisk
atferdsanalyse, mens Glåmdal og Nes sin konferanse vil omhandle Kapittel 9 i
helse- og omsorgstjenesteloven.

Sak 30, 2015 EJOBA. Satser for gruppeabonnement for EABA og SKY Association (Finsk
atferdsanalytisk forening)
European Association for Behavior Analysis og SKY Association har tilbud om
gruppeabonnement på EJOBA for sine medlemmer. I forbindelse med endring i
utgivelsene av EJOBA diskuterte styret endring i satser for disse
abonnementstilbudene.
Vedtak: EABA og SKY Association tilbys for 2016 et gruppeabonnement på EJOBA for
sine medlemmer til en sats på 10€ per medlem.
Sak 31, 2015

NAFO-seminaret 2016
Fristen for innsending av bidrag til seminarprogrammet er 15. november. De fleste
medlemmene av siste års programkomité har takket ja til å bli med videre, og det
arbeides med å rekruttere noen nye medlemmer. Styret diskuterte tema for
forseminaret og aktuelle personer som kan inviteres spesielt til seminaret.
Muligheter for å tilby videostreaming av utvalgte forelesninger ble også diskutert.
Dette vil bli undersøkt nærmere.
Programmet planlegges publisert på nettsidene i midten av januar.

Sak 32, 2015

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Referat
Thor Jonny Eriksen

