Referat fra styremøte i Nafo 10.02.2012
Til stede: Jon Arne, Terje, Torunn, Børge, Erik, Jon, Monica og Thor Jonny
Forfall: Ingunn

Saksliste
Sak 10, 2012 Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkalling/saksliste ble godkjent
Sak 11, 2012 Godkjenning av referat fra møtet 18.01.2012
Referatet fra møtet 18.01.2012 ble godkjent
Sak 12, 2012 Statusrapport fra virksomhetsområdene
a. Økonomi
b. Daglig drift/medlemsservice
c. Web/Dataløsninger
d. Internasjonale forhold/EJOBA
Nafo har mottatt en forespørsel fra HIOA om å gjøre elektroniske versjoner
av artiklene fra EJOBA tilgjengelig på deres interne datanettverk.
Vedtak: Styret gir tillatelse til at HIOA kan gjøre dette vederlagsfritt.
e. NTA
f. Lokallagsvirksomhet
Utover punkt d ble det ikke fattet vedtak i denne saken.
Sak 13, 2012 Statusgjennomgang, Nafo-seminaret 2012
Det ble ikke fattet vedtak i denne saken
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Sak 14, 2012 Delvis overføring av kontingentmidler til lokallagene. Se egen
saksforeberedelse.
Det er blitt fremmet et forslag om at en andel av kontingentmidlene som
kommer inn til foreningen rutinemessig overføres til lokallagene.
Styret i Nafo er opptatt av at økonomi ikke skal begrense lokallagenes mulighet
til å organisere aktiviteter. Derfor finnes det ordninger der lokallagene
rutinemessig får oppstartstøtte, og det finnes ordninger der lokallagene kan
søke Nafo sentralt om støtte til prosjekter som planlegges. Kontingenten som
medlemmene betaler inn til Nafo benyttes til å finansiere medlemstjenester slik
som utgivelse av NTA og EJOBA.
Vedtak: Styret går ikke inn for at en andel av medlemskontingenten
rutinemessig overføres til lokallagene, men oppfordrer lokallagene til å søke
om støtte ved behov.
Sak 6, 2012

Representasjon fra Nafo på ABAIs kongress i Seattle, mai 2012. (Oppfølging
fra forrige møte)
Vedtak: Tre medlemmer av styret representerer Nafo på ABAIs konferanse i
Seattle

Sak 15, 2012 Eventuelt
Det ble ikke fattet vedtak under eventuelt.

