Referat fra styremøte i NAFO 19.09.2012
Til stede: Jon Arne, Terje, Erik, Monica, Jon, Ingunn, Børge og Thor Jonny
Forfall: Torunn

Saksliste
Sak 31, 2012

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen/sakslisten ble godkjent

Sak 32, 2012

Godkjenning av referat fra møtet 11.06.2012
Referatet ble godkjent

Sak 33, 2012

Statusrapport fra virksomhetsområdene
Det var ikke spesielle forhold å referere fra denne saken

Sak 34, 2012

NAFO-seminaret 2013
a) Call for papers
Det er klargjort for å registrere bidrag til programmet på nettsidene. Det sendes
ut nyhetsbrev med informasjon om dette så fort som mulig.
b) Programkomitèen og programkomitèens «arbeidsutvalg»
Alle medlemmene av programkomitèen fra sist seminar har tilbudt seg å
videreføre arbeidet for seminaret i 2013, og dette takket styret ja til.
Arbeidsutvalget til programkomitèen vil bestå av Jon Arne, Monica, Terje og Thor
Jonny.
c) Tema for tilleggsseminaret
Styret gikk inn for at temaet på neste års tilleggsseminar burde være
atferdsanalysens status og fremtid, og at seminaret burde inkludere en
paneldebatt på samme måte som på årets seminar.
d) Aktuelle planer for 40-årsjubileum
Møtet konkluderte med at vi burde invitere en «internasjonal størrelse» til å ha
jubileumsforelesning på seminaret. Erik påtok seg ansvaret for å følge opp dette.
e) Annet
Det ble ikke diskutert andre forhold av betydning.
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Sak 35, 2012

Oppfølgingssaker fra styrekonferansen
Terje og Thor Jonny hadde utarbeidet en statusbeskrivelse av sakene som ble
behandlet på styrekonferansen i februar. Styret tok denne til etterretning.
Noen momenter fra styrekonferansen ble videre diskutert på møtet
Styrekonferansen konkluderte tidligere med at man burde bedre mulighetene for at
flere som ønsker det kan gjøre en innsats for foreningen. Som et tiltak i den
forbindelse ble det fremmet et forslag overfor årsmøtet om begrensning av antall
valgperioder for styremedlemmer. Forslaget ble imidlertid avvist. På styremøtet ble
det besluttet å diskutere videre en alternativ modell basert på mer bruk av grupper
og utvalg som kan arbeide på siden av styret. Saken skal tas opp igjen senere.
En diskusjon om EJOBAs fremtid var en oppfølgingssak fra styrekonferansen, men ble
tatt som egen sak (37, 2012).

Sak 36, 2012

Status for konferansen om atferdsanalyse og demens 30. og 31. oktober
Det ble redegjort for at planleggingsarbeidet til konferansen er i rute.

Sak 37, 2012

EJOBA som egen organisasjon
EJOBAs fremtid har blitt diskutert ved flere anledninger på styremøter samt på
styrekonferansen i februar. Det har blitt vurdert hvorvidt det bør opprettes en egen
utgiverorganisasjon. Styret har nå imidlertid konkludert med at den beste løsningen i
overskuelig fremtid er å videreføre ordningen med NAFO som utgiver.

Sak 38, 2012

Søknad til Helge Morsets stipendfond
Det forelå en søknad om reisestøtte i anledning presentasjon på en internasjonal
konferanse.
Vedtak: Søkeren innvilges et støttebeløp på kr. 5.000,-. Som motytelse kreves et
bidrag til publisering i NTA.

Sak 39, 2012

Leie av kontor til organisasjonssekretær
NAFOs organisasjonssekretær har til nå utført sine funksjoner fra hjemmekontor.
Dette lar seg ikke gjøre lengre, og dette har medført en diskusjon om lei av et kontor.
Vedtak: NAFO leier et kontor til organisasjonsekretær for en månedlig leiesum på i
størrelsesorden kr. 2.000,- til 3.000,-.

Sak 40, 2012

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat
Thor Jonny Eriksen

