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Årsmelding:
1. Drift og økonomi.
Foreningens økonomi er fortsatt solid, og årets regnskap viser igjen et mindre, men betryggende overskudd.
Foreningen er således fortsatt i god driftsmessig balanse, og også påmeldingen til årets seminar tyder på stabil
oppslutning om årsmøteseminaret, som utgjør grunnlaget for foreningens drift.
Styret besluttet i fjor å forsøke å utvide virksomhetsområdet ved å ta sikte på i tillegg til årsmøteseminaret å
arrangere minst ett seminar i året på utvalgte tema. Dette er blitt gjennomført og erfaringene tilsier at man vil
søke å videreføre dette som en fast del av foreningens virksomhet.
Fjorårets tilleggsseminar fokuserte på fagetiske problemstillinger, og styret har funnet å følge opp dette ved å
opprette et etikkråd for foreningen. Mandat og retningslinjer for rådets arbeid vil forelegges årsmøtet til
orientering.
I tillegg vil styret i det kommende året initiere et arbeid for å finne fram til/ utvikle bedre materiell og metoder
for å presentere og utbre kjennskap til atferdsanalyse og atferdsanalytisk basert praksis for et bredt publikum
på nettet.

2. Internasjonale forbindelser
I tråd med hva styret orienterte om i forrige årsmelding har styret fortsatt å forestå utgivelsen av EJOBA, og
vurderer ikke lenger alternativer. Vi kan med tilfredshet notere at journalen både finner flere lesere og møter
økende anerkjennelse.
Den økonomiske situasjonen har også dette driftsåret gitt mulighet for å utdele stipender og yte støtte til reise
og opphold for medlemmer som ønsker å delta på og presentere sine arbeider på internasjonale kongresser og
seminarer. Styret tar sikte på å fortsette denne praksisen innen den ramme økonomien tillater det. Vi ser det
også som viktig å bidra til å sikre bredest mulig norsk representasjon ved ABA-kongressen, og har i denne
forbindelse også i år forsøkt å være til praktisk hjelp for våre medlemmer ved å arrangere en "pakketur" til
kongressen, en praksis vi også tar sikte på å videreføre.
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Vedtaksaker:
Det foreligger ikke saker til vedtak.

