Referat fra styremøte i NAFO 24.10.2012
Til stede: Terje, Monica, Torunn, Børge og Thor Jonny
Forfall: Jon Arne, Jon, Erik, Ingunn
Merknad til oppmøte: Det var ikke et tilstrekkelig stort oppmøte til at styret var vedtaksdyktig. I
forbindelse med de refererte vedtakene ble Jon Arne kontaktet på telefon slik at tilstrekkelig mange
styremedlemmer kunne avgi stemme.

Saksliste
Sak 41, 2012

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 42, 2012

Godkjenning av referat fra møtet 19.09.2012
Merknad til sak 39, Leie av kontor. Det spesifiseres at den angitte rammen for leie er
eks. MVA.

Sak 43, 2012

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Sak 44, 2012

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Web/Dataløsninger
Internasjonale forhold/EJOBA
NTA
NTA nr. 2/2012 forventes å gå i trykken slik at den kan sendes ut til medlemmer
og abonnenter før jul.
Lokallagsvirksomhet
Det meldes om interesse blant studenter på Høgskolen i Oslo og Akershus for å
starte et studentlokallag i området. Initiativtakerne ønsker også å få med
studenter fra Universitet i Oslo. Vi har foreløpig ikke mottatt noen søknad om å
bli opptatt som lokallag.

Orientering om status for konferansen om atferdsanalyse og demens 30. og 31.
oktober
Forberedelsene til konferansen er i rute. Det er påmeldt i overkant av 120 personer
inkludert forelesere og stab, noe som må anses å være tilfredsstillende.
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Sak 45, 2012

NAFO-seminaret 2013
a) Status for tilleggsseminaret
b) Annet
Det er ikke spesielle momenter å referere fra denne saken.

Sak 46, 2012

Dataløsninger for EJOBA
Bakgrunn: I sak 5/2011 ble det vedtatt å sette av kr. 30.000,- til å utvikle systemer for
håndtering av bl.a. abonnement på EJOBAs nettsider. Uforutsett merarbeid har
imidlertid medført ekstrakostnader på kr. 12.000,-.
Vedtak: Det innvilges kr. 12.000,- til å dekke ekstrakostnader knyttet til realiseringen
av dataløsningene beskrevet i sak 5/2011.

Sak 47, 2012

Organisering av NAFOs styre, grupper og komitèer. Oppfølging av sak 35, 2012
Som følge av det store forfallet fikk denne saken bare en beskjeden behandling på
møtet. Det ble besluttet å føre saken opp på nytt til neste møte, og det kan være
aktuelt å gi plass til ytterligere behandling på kommende styremøter med sikte på å
presentere konklusjoner eller forslag til årsmøtevedtak på det kommende årsmøtet.

Sak 48, 2012

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat
Thor Jonny Eriksen

