Referat fra styremøte i NAFO 04.09.2017
Til stede: Jon Arne, Terje, Erik, Monica, Hanne, Jonny og Thor Jonny
Forfall: Jon, Børge

Saksliste
Sak 25, 2017

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 26, 2017

Godkjenning av referat fra møtet 03.04.2017
Referatet ble godkjent

Sak 27, 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 28, 2017

EABA. Dekning av medlemskontingent
Styret i NAFO anser det som viktig at foreningen og det norske atferdsanalytiske
miljøet har innflytelse i den europeiske atferdsanalytisk foreningen EABA. Styret
ønsker også å gi en liten påskjønnelse til medlemmene av programkomitéen til
NAFO-seminaret.
Vedtak: NAFO dekker kostnadene til medlemskontingent i EABA for styrets
medlemmer og for medlemmer av programkomitéen til NAFO-seminaret.
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Sak 29, 2017

Gjenværende midler fra tidligere lokallag
Det tidligere lokallaget i Sør-Trøndelag opphørte i praksis for mange år siden. Det
uklart om det daværende styret besørget vedtak om nedleggelse. Daværende
kasserer i styret har siden hatt fullmakt over en konto tilhørende lokallaget. Kontoen
er nå avsluttet, og det innestående beløpet på kr. 7.728,21 er overført NAFO sentralt.
Vedtak:
1. Styret anser lokallaget i Sør-Trøndelag som nedlagt.
2. De gjenstående midlene (kr. 7.728,21) som er tilbakeført til NAFO tas inn som
driftsmidler i foreningen.

Sak 30, 2017

Evaluering av NAFO-seminaret 2017
Seminaret anses som en suksess, både arrangementsmessig og med hensyn på
programmet.

Sak 31, 2017

NAFO-seminaret 2018. Innledende planlegging
Nettsidene åpnes for innsending av bidrag til programmet så snart som mulig.
Jon Arne, Terje, Monica, Jonny, Hanne og Thor Jonny utgjør arbeidsutvalg for
programkomitéen.
Erik tar ansvar for planleggingen av forseminar. Temaet blir «stimuluskontroll». Erik
har mandat til å forestå invitasjon av utenlandsk hovedforeleser.

Sak 32, 2017

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat
Thor Jonny Eriksen

