Referat fra styremøte i Norsk atferds analytisk forening 11.06.2012
Til stede: Jon Arne, Terje, Erik, Jon, Torunn, Børge og Thor Jonny

Saksliste
Sak 22, 2012

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkalling/saksliste ble godkjent

Sak 23, 2012

Godkjenning av referat fra møtet 02.04.2012
Referatet ble godkjent

Sak 24, 2012

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a. Økonomi
b. Daglig drift/medlemsservice
c. Web/Dataløsninger
d. Internasjonale forhold/EJOBA
e. NTA
f. Lokallagsvirksomhet
I punktet om lokallagsaktivitet ble de besluttet å publisere mer utfyllende
informasjon om rutiner og ordninger for lokallag slik som tilgang til bankkonto og
Visa-kort, utfylling av skjema for registrering i Brønnøysund og mal for
aktivitetsrapporter fra lokallag.

Sak 25, 2012

Referat og oppfølgingssaker fra årsmøtet i NAFO 2012
Årsmøtereferatet ble gjennomgått. Årsmøtet sendte styrets forslag til endringer i
valgordning for styremedlemmer i retur til styret. Styret vil frem mot neste årsmøte
vurdere om forslaget skal fremmes på nytt, eventuelt i en justert versjon.

Sak 26, 2012

Evaluering av NAFO-seminaret 2012
NAFO-seminaret synes å ha vært en stor suksess også i år. Workshopsesjonen som
var årets nyvinning virker å ha falt i god jord. Postersesjonen økte i omfang fra
fjorårets seminar. Vi hadde utfordringer knyttet til format på programtavler, men det
er gjort avtale med Storefjell om å leie inn tavler i formatet 120x120 cm. til neste år.
Tilleggsseminaret om etikk inneholdt en paneldebatt som gjorde stor suksess. Det
arbeides med å lage en sammenfatning av debatten til publisering i NTA.
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Ordningen med programkomitè virker også å ha fungert etter hensikten, og samtlige
medlemmer av årets programkomitè har sagt seg villige til å bli med i komitèen for
2013-seminaret.
Ordningen med lokallagslunsj på seminaret fungerer lite tilfredsstillende. Til
seminaret i 2013 vil det bli vurdert å erstatte ordningen med et kveldsmøte der
lokallagslederne innkalles.
Sak 27, 2012

Oppfølging av saker fra styrekonferansen i februar
Det lages en sammenfatning av status og forslag til videre arbeid med sakene fra
styrekonferansen til neste styremøte.

Sak 28, 2012

Konferanse om demens
Planleggingen av demensseminaret er i rute. Seminaret vil bli avholdt i Høgskolen i
Østfold sine lokaler i Fredrikstad 30. og 31. oktober. Foreleserlisten er på det
nærmeste klar. Det planlegges å publisere noen foreløpige informasjonssider på
NAFOs webområde siste uken i juni. Brosjyre og fyldigere informasjon planlegges
ferdigstilt i begynnelsen av september.

Sak 29, 2012

NAFOs forhold til sosiale medier
For en stund tilbake ble det opprettet en Facebook-gruppe ved navn «Norsk
atferdsanalytisk forening». Gruppen er ikke opprettet av oss, men navnet gir
naturligvis inntrykk av dette. NAFOs organisasjonssekretær og noen medlemmer av
styret har ubedt blitt oppnevnt som administratorer for gruppen. Styret ønsker ikke
at NAFO skal bli oppfattet som ansvarlig for gruppen. Gruppens navn endres derfor til
«Norsk forum for atferdsanalyse», og vi skriver et innlegg på gruppens område der vi
redegjør for bakgrunnen.

Sak 30, 2012

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat:
Thor Jonny Eriksen

