Referat fra styremøte i NAFO 15.03.2016
Til stede:
Forfall:

Jon Arne, Hanne, Monica, Børge og Thor Jonny
Terje, Erik, Jon og Jonny

Saksliste
Sak 7, 2016

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkalling/saksliste ble godkjent

Sak 8, 2016

Godkjenning av referat fra møtet 12.01.2016
Referatet ble godkjent

Sak 9, 2016

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi
Det ble redegjort for regnskapet for 2016
b) Daglig drift/medlemsservice
Det er ikke noe spesielt å referere fra dette punktet.
c) Internasjonale forhold/EJOBA
Det er ikke noe spesielt å referere fra dette punktet.
d) NTA
Første nummer for 2016 planlegges utgitt før sommerferien. Dette vil bli et
temanummer om seleksjon, i tillegg til noen uavhengige artikler.
e) Lokallagsvirksomhet
a. Live Fay Bråthen trekker seg fra styret i studentlaget i Oslo og Akershus.
Jon Magnus Eilertsen blir ny leder.
b. Lokallaget i Glåmdal og Nes planlegger et seminar med temaet «innføring
i atferdsanalyse»

Sak 10, 2016

NAFO-seminaret 2016 – Status for forberedelser
Det er ikke noe spesielt å referere fra denne saken.

Norsk atferdsanalytisk forening – Org.nr. 989 506 048 - P.b. 24 - 3209 SANDEFJORD - Tlf 33 80 65 70 - Fax 21 01 24 49

Sak 11, 2016

Forberedelser til årsmøtet 2016
Aktuelle momenter til årsberetningen ble diskutert. Det ble også besluttet å foreslå
en statuttendring for årsmøtet. Statuttendringsforslaget skal omfatte to forhold:



Punktet om at foreningen skal distribuere tidsskriftet «Journal of Applied
Behavior Analysis» til de medlemmene som ønsker det skal fjernes.
Statuttene skal understreke at styret står ansvarlig for utgivelsen av
«European Journal of Behavior Analysis» i tillegg til «Norsk tidsskrift for
atferdsanalyse». Sistnevnte er allerede lagt inn i statuttene.

Jon Arne formulerer årsmelding og ordlyd til statuttendringsforslag.
Sak 12, 2016

Fremtidige IT-systemer for NAFO (Diskusjonssak)
NAFOs nettsider og IT-baserte medlemstjenester har etter hvert behov for
oppdateringer og fornyelser. Det vil også være aktuelt med helt nye tjenester i form
av f.eks. en mobil-app. Thor Jonny skal legge frem forslag til satsingsområder for
styret i løpet av høsten 2016.

Sak 13, 2016

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat
Thor Jonny

