Referat fra styremøte i NAFO 19.03.2018
Til stede: Jon Arne, Terje, Monica, Hanne, Erik og Thor Jonny
Forfall: Terje, Jonny, Jon, Børge

Saksliste
Sak 7, 2018

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen og sakslisten ble godkjent

Sak 8, 2018

Godkjenning av referat fra møtet 17.01.2018
Referatet ble godkjent

Sak 9, 2018

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

Sak 10, 2018

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Internasjonale forhold/EJOBA
NTA
Lokallagsvirksomhet
Lokallaget i Østfold har vært virksomme i lang tid, men i likhet med andre lokallag
tidligere har de ikke formelt vært registrert i enhetsregisteret. Det skal derfor
avholdes et formelt stiftelsesmøte i nærmeste fremtid.

NAFOs årsmøte 2018. Status for forberedelser og styrets beretning
Forslag til årsmelding fra styret ble fremlagt på møtet og godkjent. Valgkomitéens
arbeid pågår, og revisjonsmøte er avtalt senere i måneden. Årsmøteinnkalling sendes
på e-post til alle medlemmer innen den formelle fristen utløper tre uker før årsmøtet.

Sak 11, 2018

Søknader til Helge Morsets stipendfond
Det forelå tre søknader til stipendfondet:
1. Søknad i anledning presentasjon på internasjonal konferanse.
Vedtak: Det innvilges kr. 5.000,- i støtte i anledning den aktuelle presentasjonen.
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2. Søknad i anledning presentasjon på internasjonal konferanse.
Vedtak: Det innvilges kr. 5.000,- i støtte i anledning den aktuelle presentasjonen.
3. Søknad om øknomisk støtte i forbindelse med presentasjon på NAFO-seminaret
Styrets vurdering: Utgiftsgodtgjørelsene vi opererer med for presentører på
seminaret dekker i mange tilfeller bare deler av kostnadene de har med reise og
opphold. Vurderingen vår har vært at kostnadene i stor grad bør tas av
arbeidsgivere som får sine prosjekter presentert på seminaret, og at vi ikke
ønsker en glidning i retning av at seminaret skal bli et kommersielt foretagende
hvor det å presentere anses som lønnet aktivitet og NAFO en (midlertidig)
arbeidsgiver.
På nettsidene våre har vi imidlertid oppfordret presentører som ikke har noen
finansiering fra arbeidsgiver om å søke slik støtte fra stipendfondet. Styret har
ikke behandlet tilsvarende søknader tidligere, men ønsker inntil videre å etablere
en praksis som gir reell dekning av de utgiftene som følger av å avholde
presentasjonen, men ikke kostnader knyttet til seminardeltakelse utover
presentasjonen. Det innebærer da reiseutgifter og hotellovernatting, normalt for
ett døgn.
Vedtak: Søkeren innvilges dekning av hotellovernatting i ett døgn, samt
reiseutgifter i tråd med retningslinjene som er lagt for presentører i frittstående
forelesninger
Sak 12, 2018

NAFO-seminaret 2018. Status og videre forberedelser
Status for seminarforberedelser ble gjennomgått. Arbeidet ser ut til å være i rute.

Sak 13, 2018

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat
Thor Jonny Eriksen
Organisasjonssekretær

