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Årsmelding:
1.

Drift og økonomi

Foreningens økonomi er fortsatt solid. Regnskapet for 2018 er revidert og viser et lite overskudd.
Med en solid oppspart egenkapital i bakhånd, kan det konkluderes at foreningen har en god og sunn
økonomi. Påmeldingen til årets seminar tyder fortsatt på stabil oppslutning om årsmøteseminaret,
som i praksis utgjør hele grunnlaget for foreningens drift.
2.

Internasjonale forbindelser og tidsskrift

Som redegjort på årsmøter tidligere har styret inngått en avtale med forlagshuset Taylor & Francis
om distribusjon av European Journal of Behavior Analysis. Denne avtalen har nå virket en tid, og
styret kan med stor tilfredshet konstatere at avtalen fungerer tilfredsstillende. Gjeldende avtale skal
reforhandles neste år, og styret tar i utgangspunkt sikte på en videreføring.
Norsk tidsskrift for atferdsanalyse utgis to ganger i året og vil opprettholde gjeldende
utgivelsespraksis også neste år.
3.

Lokallag

Foreningen har for tiden tre aktive lokallag. Glåmdal og Nes lokallag har i mange år vært
toneangivende med jevn aktivitet og oppslutning. Oslo og Akershus studentlag som ble etablert i
2013 fremstår også som en stabil NAFO-avdeling. Lokallaget i Østfold er svært gledelig i full gang
igjen etter en periode med beskjedent aktivitetsnivå, og de rapporterer om planer for en spennende
fagkonferanse kommende høst.
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4.

Stipender og reiser

Den økonomiske situasjonen har også dette driftsåret gitt mulighet for å utdele stipender og yte
støtte til reise og opphold for medlemmer som ønsker å delta på og presentere sine arbeider på
internasjonale kongresser og seminarer. På årsmøtet i fjor informerte styret om at praksisen med å
arrangere «pakketurer» for våre medlemmer til den internasjonale ABAI-kongressen ville opphøre.
Det er med tilfredshet at styret nå kan meddele at man i samråd med ABAI har besluttet av vi likevel
opprettholder dette tilbudet for våre medlemmer.

Terje Gundhus
Leder

Vedtaksaker:
Det foreligger ingen saker til vedtak

