Referat fra styremøte i NAFO 06.09.2016
Til stede: Jon Arne, Terje, Erik, Monica, Jon, Jonny, Hanne og Børge
Forfall: Thor Jonny

Saksliste
Sak 14, 2016

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 15, 2016

Godkjenning av referat fra møtet 15.03.2016
Referatet ble godkjent

Sak 16, 2016

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a)
b)
c)
d)

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Internasjonale forhold/EJOBA
Lokallagsvirksomhet

Det var ikke spesielle momenter til referatet fra statusrapportene.
Sak 17, 2016

Søknad til Helge Morsets stipendfond
Det forelå en søknad om økonomisk støtte til et masterprosjekt ved HiOA. Søknaden
ble avvist ettersom stipendfondet i henhold til nedfelte retningslinjer ikke gir støttet
til prosjekter som er en del av utdanning.

Sak 18, 2016

Konferanser i regi av EABA og SWABA. Aktuell representasjon fra NAFO
Vedtak: NAFO sender én representant til SWABAs jubileumskonferanse i Stockholm
21. og 22. oktober.

Sak 19, 2016

Evaluering av NAFO-seminaret 2016
Gjennomføring og organisering av årets NAFO-seminar ble diskutert.
Hovedkonklusjonen ble at det er liten grunn til å gjøre store endringer i seminaret.
Med hensyn på programbidrag fra studenter, så bør vi tydeliggjøre bedre på
nettsidene vår hvilke økonomiske ordninger som gjelder for denne gruppen. Med
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tanke på å øke tilstrømmingen av postere skal vi også orientere aktuelle presentører
om at man kan få bistand til å utforme og produsere postermateriellet.
Honorar og godtgjørelser på NAFO-seminaret dekker ofte ikke fullt ut presentørenes
kostnader ved å delta. I de fleste tilfeller representerer ikke dette noe problem
ettersom arbeidsgiver gjerne dekker øvrige kostnader. Styret går inn for at Helge
Morsets stipendfond skal vurdere å gi støtte til presentører som ikke får dekket
kostnader fra noen arbeidsgiver.
Enkelte workshops avholdes i saler som er svært store til formålet, og noen
forelesere har ytret ønske om å få ha workshopene sine i mindre saler. Vi forsøker å
få til dette så langt det lar seg gjøre, selv om tilgangen på små saler er begrenset.
Sak 20, 2016

NTA. Status for redaktør, redaksjon og fagfeller.
Det var ikke noe spesielt å redegjøre for i denne saken.

Sak 21, 2016

NAFO-seminaret 2017
Styret startet forberedelser til neste års NAFO-seminar med diskusjoner om aktuelle
tema for forseminaret og mulige kandidater med tanke på internasjonal invitert gjest.
Nettsidene åpnes for innsending av programbidrag så snart praktisk mulig.
Jon Arne, Terje, Monica, Jonny og Thor Jonny vil koordinere programkomitéens
arbeid med innsendte bidrag. Monica tar spesielt ansvar for programarbeidet rundt
postersesjonen.
Planlegging av seminaret tas opp igjen på neste møte.

Sak 22, 2016

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat:
Jon Arne

