Referat fra styremøte i NAFO 26.11.2018
Til stede: Terje, Monica, Erik, Hanne, Silje, Jonny (via Skype) og Thor Jonny
Forfall: Jon, Børge

Saksliste
Sak 22, 2018

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 23, 2018

Godkjenning av referat fra møtet 27.08.2018
Referatet ble godkjent

Sak 24, 2018

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi.
Regnskapet for årets 10 første måneder ble lagt frem og tatt til etterretning.
b) Daglig drift/medlemsservice
Nettsider. Status
c) Internasjonale forhold/EJOBA
EABA har gjennomført en vellykket konferanse i Würzburg
EJOBA. Taylor og Francis har engasjert nye teknikere til arbeidet med EJOBA.
Dette har medført en del utfordringer og ekstraarbeid. Forhåpentligvis er dette å
anse som innkjøringsproblemer.
d) NTA
Innholdet til NTA nr. 2, 2018 er klart, og oversendes til trykkeri i løpet av
morgendagen.
e) Lokallagsvirksomhet
Lokallaget i Østfold arrangerte vellykket kveldsarrangement i september.
f) Referansegruppe for prosjekt om omsorgstjenester i regi av helsedirektoratet
NAFO ved leder har blitt invitert til å sitte i denne referansegruppen. De har hatt
et første møte. Medlemmer med ulike ståsted og virkeområder (helse, jus,
brukermedvirkning).
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Sak 25, 2018

NAFO-seminaret 2019
a) Status forseminar
Det antas at invitert gjest vil være avklart i løpet nærmeste fremtid. Programmet
for forseminaret publiseres så snart det er klart.
b) Status programarbeid, hovedseminar
Det har kommet inn omtrent samme mengde bidrag til programmet som ved sist
seminar. Mengden workshops har imidlertid økt, og det kan medføre behov for å
avholde en del av disse på fredag. Programkomitéen er for øvrig i gang med
vurderingsarbeidet, og innstilling skal foreligge til neste styremøte.
Samme mengde bidrag ved utløp av frist i år som i fjor. Mye workshops. Kan
være aktuelt å ha noen workshops på fredag. Parallelt med postere??
c) Satser for seminaravgift
Vedtak: Seminaravgift økes med kr. 100,- for hovedseminar (Det gjøres unntak
for studenter som beholder satsen fra fjoråret)

Sak 26, 2018

NAFOs arbeid med spredning av atferdsanalyse
Styret startet en diskusjon om NAFOs arbeid med å utbre atferdsanalyse. Diskusjonen
vil videreføres på møter fremover.

Sak 27, 2018

Eventuelt
Det var ikke noe å referere fra denne saken.

Referat
Thor Jonny Eriksen

