Referat fra styremøte i NAFO 26.10.2016
Tilstede: Terje, Jonny, Erik, Hanne og Thor Jonny
Forfall: Jon Arne, Jon, Monica og Børge

Saksliste
Sak 23, 2016

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkalling/saksliste ble godkjent

Sak 24, 2016

Godkjenning av referat fra møtet 06.09.2016
Referatet ble godkjent

Sak 25, 2016

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi
Vi har mottatt foreløpige regnskapstall fra Delta Regnskap, og disse tyder på at vi
vil gå med et komfortabelt overskudd for 2016.
b) Daglig drift/medlemsservice
Det var ikke noe spesielt å kommentere på dette punktet
c) Internasjonale forhold/EJOBA
EJOBA: Artiklene publiseres nå fortløpende etter hvert som de ferdigstilles. En
del artikler tilhørende nr. 2 2016 er nå publisert. Prosessen med å få tidsskriftet
registrert i relevante databaser fortsetter, og samarbeidet med forlagshuset
Taylor & Francis oppleves som godt. Det mottas fremdeles tilfredsstillende
mengder med kvalitetsmessig gode manuskripter.
EABA: Det norske styremedlemmet avslutter verv neste år. NAFO bør vurdere om
det norske miljøet aktivt skal oppfordres til å stille med en ny representant.
SWABA: NAFO har vært representert på SWABA sin jubileumskonferanse som
hadde i størrelsesorden 200 deltakere og mange gode presentasjoner.
d) Norsk tidsskrift for atferdsanalyse
Det ligger an til utgivelse av nr. 2 2016 i november.
e) Lokallagsvirksomhet
Det var ikke spesielle forhold å refere fra lokallagsvirksomhet.
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Sak 26, 2016

Oppgradering av web-løsning
Bakgrunn: NAFOs web-løsning begynner å bli gammel. Etter moderne standarder har
den åpenbare funksjonelle svakheter, og den lider under manglende tilpasning til
blant annet bruk på mobiltelefoner. På den annen side er deler av web-løsningen
sterkt integrert med administrasjons- og logistikksystemene som benyttes til
seminarorganisering, medlemshåndtering, fakturering og så videre. En løsning med
integrering av disse funksjonene i et moderne web-publiseringssystem levert av
CoreTrek AS er utredet og vi har i den forbindelse også mottatt pristilbud på ulike
løsninger.
Vedtak: Det inngås avtale med CoreTrek AS om utarbeiding av nytt web-område
inneholdende i første omgang basisfunksjoner. Avtale om videre utvikling av
funksjoner knyttet til visning av seminarprogram avventes til neste styremøte.

Sak 27, 2016

Forberedelser til NAFO-seminaret 2017
Fristen for innsending av bidrag til programmet utløper 15. november. Mengden
bidrag som er kommet inn kan tyde på at vi vil ende opp med omtrent det samme
antallet som fjoråret, noe foreningen kan være svært tilfreds med.
Styret fortsatte diskusjonene fra forrige møte vedrørende forseminar og aktuelle
kandidater til invitert internasjonal gjest.
Videre forberedelser til seminaret tas opp igjen på neste møte.

Sak 28, 2016

Eventuelt

Referat: Thor Jonny

