Årsmøte i NAFO, 24.04.2015, Storefjell høyfjellshotell

1. Konstituering
Valg av møteleder: Hans Horne valgt ved akklamasjon (vva).
Valg av referenter: Per Tronsaune og Kristin Utgård (vva).
2. Årsmelding ved leder Jon Arne Farsethås.
Viser til innkalling mht årsmelding. Årsmelding ble godkjent uten kommentarer.
a. EJOBA har hatt endringer i redaksjon etter at 2 redaksjonsmedlemmer har trukket seg. Erik
Arntzen er redaktør, og han har nå fått på plass både action-board og editorital board. Det er
inngått en 5-årig avtale med Taylor & Francis om utgivelse og distribusjon av tidsskriftet.
NAFO har fremdeles total redaksjonell kontroll og frihet og ubegrensa kopirettigheter.
b. Lokallag ved Thor Jonny Eriksen informerte om at foreningen har p.t. 3 aktive lokallag.
Lokallaget som har den største aktiviteten er fremdeles Glomdal og Nes-avdelinga. De har
gjennomført dagskonferanser, temakvelder og publiserer jevnlig på nett. Østfoldavdelinga
har sammen med HIOAs studentlag samarbeidet bl.a om gjennomføring av studiesirkler.
Studentlaget har også egne prosjekter og planlegger bl.a gjennomføring av en
dagskonferanse med tema klinisk atferdsanalyse.
3. Økonomi v/ kasserer Christian Kjeldstad
Viser til innkalling mht regnskapet. Det har vært 643 betalende medlemmer i NAFO i 2014,
hvorav 108 studentmedlemmer.
Regnskapet for 2014
ble lagt fram, og godkjent uten kommentarer.
Budsjettet for 2014
ble presentert.
4. Internasjonale forbindelser v/ internasjonal kontakt Erik Arntzen
NAFO er chapter i EABA og ABAI. I EABA skal det være valg til sommeren, og Erik Arntzen blir
past president. Sekretær Børge Strømgren går også av. EABA arrangerer også en
Summerschool i Hellas denne sommeren. Det er ABA-konferanse i San Antonio, Texas i
slutten av mai måned. ABAI-konferansen i september er i Kyoto, Japan.
5. Vedtakssaker
Det var ingen vedtakssaker.
6. Valg
Valg til styret:
Nestleder: Terje Gundhus er forespurt og har takket ja til gjenvalg for 2 år. Valgt ved
akklamasjon.
Styremedlem og internasjonal kontakt Erik Arntzen er forespurt og har takket ja til gjenvalg for 2
år. Valgt ved akklamasjon.

Styremedlem Jonny Finstad er forespurt og takket ja til gjenvalg for 2 år. Valgt ved akklamasjon.
Revisor Tore Vignes er forespurt og har takket ja til gjenvalg for 2 år. Valgt ved akklamasjon.
Øvrige valg:
Valgkomite: Janne Mari Akselsen trer ut av valgkomiteen. Sjur Granmo er forespurt og har sagt
seg villig til å gå inn i valgkomiteen for en periode på tre år. Valgt ved akklamasjon.
Heidi Skorge Olaff er ny leder i valgkomiteen.
Styret for 2015 består av:
Leder:
Nestleder :
Internasjonal kontakt:
Styremedlemmer:

Øvrige funksjoner:
Revisor:
Valgkomitè:

Jon Arne Farsethås
Terje Gundhus
Erik Arntzen
Jonny Finstad
Jon Løkke
Monica Vandbakk
Hanne Augland
Tore Vignes
Heidi Skorge Olaff (leder)
Kjetil Viken
Sjur Granmo.

7. Eventuelt:
Hans Horne informerte til slutt et overrasket årsmøte om at dette var det siste året han ledet
årsmøtet i NAFO. Horne har ledet dette hvert eneste år, siden han første gang tok på seg
oppgaven under årsmøtet på Hallingskarvet i 1979. Han mottok årsmøtets trampeklapp for sin
langvarige innsats i denne rollen.
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