Referat fra Årsmøte i Norsk Atferdsanalytisk forening 2012
Dato: Fredag 27. april 2012
Til stede: 68
Saker
Sak 1 Konstituering
Som møteleder valgte årsmøtet: Hans Horne VA.
Som referenter valgte årsmøtet: Kristin Utgård og Alvdis Roulund VA
Årsmøtet godkjenner dagsordenen VA.
Sak 2 Årsberetning
Hovedberetning for 2011 (se innkalling) fremlagt ved Terje Gundhus.
Jon Løkke informerte om planer om dagskonferanse med tema demens høsten 2012.
Årsberetning for lokallagsvirksomheten fremlagt av styremedlem Torunn Lian.
Minner om at styret forsøker å stimulere til lokal aktivitet, også på andre måter enn drift av lokallag.
Det er mulig å søke styret om økonomisk garanti ved lokale arrangementer, selv om det ikke er
etablert noe lokallag.
Årsberetning for NTA fremlagt av redaktør Børge Strømgren.
Høsten 2011 ble det gitt et temanummer om demens, det vil gis ut et nytt temanummer høsten 2012
med tema joint attention.
Årsberetning for spesielle satsninger vedr. IT-løsninger ble fremlagt av organisasjonssekretær Thor
Jonny Eriksen. Ubenyttede midler far den økonomiske rammen er overført fra 2011 til 2012.
Årsberetningen tas til etterretning av årsmøtet VA.
Sak 3 Foreningens økonomi: Regnskap og budsjett
Regnskap for 2011 lagt fram ved Christian Kjeldstad. Godkjent av årsmøtet VA.
Budsjett for 2012 lagt fram ved Christian Kjeldstad. Tatt til etterretning av årsmøtet VA.
Sak 4 Internasjonale forbindelser
Internasjonal kontakt Erik Arntzen informerer om EABA og EJOBA.
EABA: Leder Erik Artnzen sitter til 2013, sekretær Børge Strømgren sitter til 2014. To styremedlemmer
står på valg til høsten, én fra grunnforskning og én fra anvendt atferdsanalyse. Valget er web-basert.
NAFO vil legge inn søknad om å bli det første Chapter i EABA.
Det arrangeres europeisk kongress i Lisboa 6.- 9. september, frist for påmelding av postere og
presentasjoner er 3. juni.
EJOBA: Det er gitt ut 2 nummer i året fra etableringen i 2000. Antall submissions øker og tidsskriftet
har en refusjonsrate på omtrent 50 %. Artikler eldre enn 2 år er tilgjengelige for alle på web, mens
medlemmer i NAFO og EABA, samt abonnenter, har tilgang på alt. Søkefunksjonen i EJOBA benyttes i
utstrakt grad, også utenfor Europa.
Tatt til etterretning av årsmøtet VA.
Sak 5 Vedtakssaker
Statuttenes pt. 4 viii bokstav b strykes.
Statuttenes pt.5 ii skal lyde:
Hvert styremedlem velges for en periode på tre år og kan gjenvelges en gang. Avgåtte
styremedlemmer er igjen valgbare etter en periode på tre år.
Hans Horne fremmet forslag om at saken sendes tilbake til styret for ny vurdering.

Årsmøtet vedtok dette med 41 stemmer av totalt 68. 1 blank stemme.
Sak 6 Valg

Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning:
Leder:

Jon Arne Farsethås

Nestleder:

Terje Gundhus

Internasjonal kontakt:

Erik Arntzen

Styremedlemmer:

Torunn Lian
Monica Vandbakk
Ingunn Sandaker
Jon Løkke

Øvrige funksjoner i 2011:
Revisor:

Tom Bjørklund

Redaktør NTA:

Børge Strømgren

Organisasjonssekretær:

Thor Jonny Eriksen

Valgkomité:

Jon Petter Mykletun (leder)
Else Marie Grønnerud
Terje Fredheim

På valg var følgende styremedlemmer:
Leder:

Jon Arne Farsethås – forespurt og har sagt seg villig til å ta gjenvalg,
ble gjenvalgt for to år VA.

Styremedlem: Jon Løkke – forespurt og har sagt seg villig til å ta gjenvalg,
ble gjenvalgt for to år VA.
Monica Vandbakk – forespurt og har sagt seg villig til å ta gjenvalg, ble gjenvalgt for
to år VA.
Torunn Lian – forespurt og har sagt seg villig til å ta gjenvalg, ble gjenvalgt for to år
VA.

Øvrige valg:
Valgkomite:

Jon Petter Mykletun trer ut av valgkomiteen etter tre års innsats. Janne Mari Akselsen
er forespurt og har sagt seg villig til å gå inn som medlem av valgkomiteen. Ble valgt
for tre år VA.
Else Marie Grønnerud er ny leder i valgkomitéen.

Revisor:

Tom Bjørklund – forespurt og har sagt seg villig til å ta gjenvalg,
ble valgt for et år VA.

Styret for 2011 består da av:
Leder:

Jon Arne Farsethås

Nestleder:

Terje Gundhus

Internasjonal kontakt:

Erik Arntzen

Styremedlemmer:

Torunn Lian
Monica Vandbakk
Ingunn Sandaker
Jon Løkke

Øvrige funksjoner i 2011:
Revisor:

Tom Bjørklund

Valgkomite:

Else Marie Grønnerud (leder)
Terje Fredheim
Janne Mari Akselsen

Sak 7 Eventuelt
Erik Arntzen informerte om tilleggsseminaret.
Storefjell 27. april 2012

Kristin Utgård
Note: VA = ved akklamasjon.

Alvdis Roulund

