Referat fra styremøte i NAFO 05.02.2013
Til stede: Terje, Erik, Torunn, Ingunn, Børge og Thor Jonny (ref)
Forfall: Jon Arne, Jon, Monica

Saksliste
Sak 10, 2013

Godkjenning av innkalling/saksliste
Èn sak var uteglemt fra sakslisten. Denne ble føyet til som sak 14, 2013. «Eventuelt»
fikk forskjøvet saksnummer til 16, 2013. Innkallingen ble for øvrig godkjent.

Sak 11, 2013

Godkjenning av referat fra møtet 08.01.2013
Referatet ble godkjent

Sak 12, 2013

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

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Internasjonale forhold/EJOBA
NTA
Lokallagsvirksomhet

Det var ikke spesielle forhold å referere fra denne saken.
Sak 13, 2013

Økonomiske tilskudd til lokale arrangement.
a.) Det ble diskutert hvorvidt foreningen burde endre praksis med hensyn på
økonomiske støtteordninger for arrangement i regi av lokallag. Formelt er
lokallagene selvstendige enheter som NAFO sentralt ikke har økonomisk ansvar
for, og i utgangspunktet er foreningens praksis at lokallagene selv må planlegge
driften slik at det bærer seg økonomisk. Det eksisterer imidlertid en ordning der
lokallagene mottar en oppstartsstøtte, og i tillegg mottar lokallag med lav
likviditet (< kr. 10.000,- ved utløpet av regnskapsåret), og som innleverer
regnskap til foreningens regnskapsfører et driftstilskudd på kr. 3.000,- årlig.
Utover dette har lokallag anledning til å søke NAFO sentralt om støtte til egne
arrangement. Eventuell støtte skal da fortrinnsvis gis i form av en garanti for
dekning av eventuelle underskudd.
Styret konkluderte med at man ønsker å beholde gjeldende praksis.
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b.) Søknad om støtte fra lokallaget i Østfold
Lokallaget i Østfold har søkt om økonomisk støtte til en studiesirkel
Vedtak: Med henvisning til gjeldende regler for støtte og tilskudd til lokallag, ble
søknaden fra lokallaget i Østfold avvist.
Sak 14, 2013

Søknad om godkjenning som lokallag i NAFO
Vi har mottatt søknad om godkjenning av «Oslo og Akershus studentlag av NAFO»
Vedtak: . Initiativtakerne har imøtekommet kravene for godkjenning, og lokallaget
godkjennes formelt som lokallag i foreningen. Styret ønsker det nye lokallaget lykke
til.

Sak 15, 2013

Forberedelser til årsmøtet i NAFO 2013.
Styret diskuterte det kommende årsmøtet, og disse diskusjonene vil tas videre på
neste møte. I mellomtiden skal medlemmene i foreningen via nyhetsbrev inviteres til
å komme med saker eller innspill til styret og årsmøtet.

Sak 16, 2013

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

