Referat fra styremøte i NAFO 27.08.2018
Til stede: Terje, Monica, Erik, Silje, Hanne, Jonny, Børge og Thor Jonny
Forfall: Jon

Saksliste
Sak 14, 2018

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 15, 2018

Godkjenning av referat fra møtet 19.03.2018
Referatet ble godkjent

Sak 16, 2018

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi
 Det er et etterslep med fakturering av en del seminaravgift som følge av
krav fra mange offentlige virksomheter om elektronisk fakturering. En
løsning for elektronisk fakturering forventes å være på plass i løpet av
kort tid.
b) Daglig drift/medlemsservice
 Det vurderes formelt å endre NAFOs virksomhetsadresse til Sandefjord.
Christian Kjeldstad skal konsulteres for å avklare eventuelle implikasjoner
dette måtte ha.
 I og med innføring av EUs personverndirektiv i sommer, er det behov for
å få på plass en mer systematisk ordning med vedlikehold av
kontaktregister og innhenting av samtykke til oppbevaring av
personopplysninger. Dette vil komme på plass i løpet av tidlig høst.
c) Internasjonale forhold/EJOBA
 EABA avholder konferanse i Würzburg: 20. sept.
 Neste EABA-konferanse blir i Finland om to år
 EJOBA: Erik hadde et møte med Taylor & Francis i juni. Erik vurderer
ordningen og samarbeidet med dem som svært tilfredsstillende.
 Kontrakten med Taylor & Francis utløper ved utgangen av 2019. Det vil
tas initiativ til å forhandle med sikte på å videreføre samarbeidet.
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d) NTA


Det pågår arbeid med å skaffe nye reviewere til NTA. Det legges vekt på å
innhente personer utenfor OsloMet som allerede er tungt representert i
reviewergruppen.
 Forfatterveiledningen er oppdatert på nettsidene.
 Det er utarbeidet en ny vurderingsmal for artikler basert på Single Case
Eksperimentelle Design
e) Lokallagsvirksomhet
 Lokallaget i Østfold arrangerer temakveld med Stian Orm og Jon Arne
Løkke i september. Interessen har vært svært stor, og det er
forventninger om et suksessfullt arrangement.
 Lokallaget i Glåmdal og Nes planlegger dagsseminar om utfordrende
atferd hos personer med utviklingshemning og psykiske lidelser i
november.
Sak 17, 2018

Søknader til Helge Morsets stipendfond
Det forelå tre søknader til stipendfondet.
1. Søknad om støtte i anledning presentasjon på ABAI Annual Conference 2018

Vedtak: Søkeren innvilges kr. 5.000,- i støtte i forbindelse med bidragene på
konferansen.
2. Søknad i anledning presentasjon på EABAs kommende konferanse i Würzburg.

Vedtak: Søkeren innvilges kr. 5.000,- i støtte i forbindelse med bidraget på
konferansen.
3. Søknad om støtte til å delta på kurs.

Vedtak: Søknaden om støtte avvises.

Sak 18, 2018

Oppdatering av beløpsgrense for organisasjonssekretærens økonomiske fullmakter.
Bakgrunn: Organisasjonssekretær har fra tidligere fullmakt til å foreta anskaffelser for
beløp inntil kr. 8.000,- uten forutgående vedtak i styret.
Vedtak: Beløpsgrensen for organisasjonssekretærens fullmakt til innkjøp av varer og
tjenester uten styrevedtak settes til kr. 15.000,-

Sak 19, 2018

Evaluering av NAFO-seminaret 2018
Styret diskuterte ulike sider ved organiseringen og gjennomføringen av årets NAFOseminar.

Sak 20, 2018

Forberedelser til NAFO-seminaret 2019
Det ble nedsatt et arbeidsutvalg fra styret som skal lede og koordinere arbeidet til
programkomitéen. Gruppen består av: Terje, Monica, Hanne, Silje og Thor Jonny.
Medlemmene av programkomitéen fra årets seminar får tilbud om å fortsette.
Arbeidsutvalget vurderer behov for eventuell rekruttering av nye komitédeltakere.

Nettsidene for innsending av bidrag til programmet åpnes så snart det er praktisk
mulig.

Forseminar: Et forslag fra Erik om å tilegne forseminaret i 2019 til temaet «Hva kan
eller skal måles» ble vedtatt. Erik gis fullmakt fra styret til å forestå invitasjon av
internasjonal gjest på seminaret, og til å avklare presentører på forseminaret.
Sak 21, 2018

Eventuelt
Det ble besluttet å avholde et neste styremøte over temaet «NAFOs arbeid med
spredning av atferdsanalyse»

Referat
Thor Jonny Eriksen

