Referat fra styremøte i NAFO 25.09.2014
Til stede: Jon, Terje, Erik, Hanne, Jonny, Monica og Thor Jonny
Forfall: Jon Arne, Børge

Saksliste
Sak 48, 2014

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen og sakslisten ble godkjent

Sak 49, 2014

Godkjenning av referat fra møtet 21.08.2014
Referatet ble godkjent

Sak 50, 2014

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi
b) Daglig drift/medlemsservice
c) Internasjonale forhold/EJOBA
European Association for Behavior Analysis arrangerte en vellykket konferanse i
Stockholm 10.-13. september. NAFO var representert med poster om foreningen.
Det var omkring 200 deltakere, hvorav en del folk fra Brasil og USA. NTA
d) Lokallagsvirksomhet
Det var ikke noe spesielt å referere fra de øvrige punktene

Sak 51, 2014

Søknader til Helge Morsets stipendfond
a.) Søknad om reisestøtte ved presentasjon av poster på EABAs konferanse i
Stockholm.
Vedtak: Søknaden innvilges med kr. 4.431,Intern merknad til styret: Søker er Jon Magnus Eilertsen
b.) Søknad om reisestøtte ved deltakelse på konferanse om Precision Teaching
Vedtak: Søknader om reisestøtte i anledning konferanser innvilges kun i tilfeller
der søker skal avholde en presentasjon. Søker har ikke opplyst om dette, og
søknaden innvilges ikke.
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Sak 52, 2014

EJOBA. Status vedrørende mulig samarbeid med Taylor & Francis
Det vises til sak 36/2014 og 45/2014. Erik har hatt flere samtaler med representanter
for Taylor & Francis med sikte på å få et tilbud fra dem vedrørende ikke-redaksjonelle
funksjoner knyttet til utgivelse av EJOBA. Det virker å gjenstå en del spørsmål før et
eventuelt tilbud kan foreligge. Det kan være aktuelt å vurdere om EJOBA fremover
bør utgis som et rent elektronisk tidsskrift. Saken tas opp på nytt på neste styremøte.

Sak 53, 2014

NAFO-seminaret 2015
Nettsidene våre åpnes for innsending av bidrag til programmet i nærmeste fremtid.
Programkomitéens medlemmer inviteres til å videreføre komitégjerningen for 2015seminaret. Arbeidsutvalget vil vurdere behovet for å rekruttere nye medlemmer til
komitéen og fordele ansvar for å reviewe innkomne bidrag til komitémedlemmene.
Forslag til program legges frem for styret til vedtak i januar.
Parallelt med komitéens reviewing av innsendte bidrag vil styret og arbeidsutvalget
vurdere å invitere foredragsholdere som kan belyse temaer som ikke dekkes inn
tilfredsstillende i det innsendte materialet. Det arbeides også med invitasjon av en
internasjonal størrelse til tilleggsseminaret.

Sak 54, 2014

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat: Thor Jonny Eriksen

