Referat fra styremøte i NAFO 06.03.2017
Til stede: Jon Arne, Erik, Jon, Monica, Hanne, Jonny og Thor Jonny
Forfall: Terje, Børge

Saksliste
Sak 8, 2017

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkalling/saksliste ble godkjent

Sak 9, 2017

Godkjenning av referat fra møtet 09.01.2017
Referat fra forrige møte ble godkjent

Sak 10, 2017

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a)
b)
c)
d)
e)

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Internasjonale forhold/EJOBA
NTA
Lokallagsvirksomhet

Det var ikke spesielle forhold å referere fra statusrapportene
Sak 11, 2017

Årsmøte i NAFO 2017.
Vi har ikke mottatt innspill fra medlemmene med hensyn på det kommende
årsmøtet. Etter diskusjoner ble det konkludert med at styret ikke har saker man
ønsker fremmet for vedtak på årsmøtet. Jon Arne skriver årsmelding til neste møte.
Revisjonsmøte er avtalt i nærmeste fremtid, og en innstilling fra valgkomitéen vil
foreligge i månedskiftet mars-april. Årsmøteinnkalling sendes ut til medlemmene
første uken i april.

Sak 12, 2017

NAFO-seminaret 2017. Status for forberedelser
Forberedelsene til vårens seminar virker å være i rute, og oppslutningen synes å være
i tråd med tidligere år. Påmeldingsfrist utløper 12. april. Det er innsendt nokså få
postere foreløpig, men også dette er sammenfallende med erfaringene fra tidligere
år. Det planlegges å benytte facebook og e-postbaserte nyhetsbrev for å mobilisere
til innsending av posterpresentasjoner.
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Styret startet også en diskusjon om sammensetningen av programmet med hensyn
på bidrag fra det eksperimentelle, konseptuelle og anvendte miljøet. Det bør
vurderes om noe bør gjøres med sikte på å øke andelen anvendte presentasjoner.
Styret vil ta initiativ til å diskutere problemstillingen videre med programkomitéen.
Sak 13, 2017

NTA. Utpeking av redaktør
Vedtak: Børge Strømgren sitt engasjement som redaktør for NTA videreføres for en
periode på tre år.

Sak 14, 2017

ABAI Annual Conference 2017. Representasjon fra NAFO
Vedtak: NAFO repreresenteres på ABAIs Annual Conference 2017 med 3 personer.

Sak 15, 2017

Søknader til Helge Morsets stipendfond (Vedtakssak)
Det forelå tre søknader til Helge Morsets stipendfond
Søknad #1, Dekning av kostnader ved presentasjon på NAFO-seminaret. En gruppe
som har vært sentrale i et prosjekt som skal presenteres på NAFO-seminaret har ikke
finansiell støtte fra arbeidsgiver til reise og opphold. Det er imidlertid kun én fra
gruppen som skal medvirke til å avholde presentasjonen.
Vedtak: Den i gruppen som skal medvirke i presentasjonen innvilges utgiftsdekning
og honorar som om hun skulle avholde presentasjonen alene.
Søknad #2, Søknad om støtte til sertifisering i et lederutviklingsproram.
Vedtak: Søknaden avslås ettersom stipendfondet ikke innvilger støtte til formelt
kvalifiserende aktiviteter.
Søknad #3, Søknad om støtte i anledning presentasjon på ABAIs Annual Conference i
Denver.
Vedtak: Søknaden støttes med kr. 5.000,-

Sak 16, 2017

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat: Thor Jonny Eriksen

