Referat fra styremøte i NAFO 09.01.2020
Til stede: Terje, Erik, Hanne, Morten og Thor Jonny
Til stede via skype: Jon, Jonny
Forfall: Monica, Silje, Børge

Saksliste
Sak 1, 2020

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 2, 2020

Godkjenning av referat fra møtet 21.11.2019
Referatet ble godkjent

Sak 3, 2020

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

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Internasjonale forhold/EJOBA
NTA
Lokallagsvirksomhet

Det var ikke noe spesielt å referere fra disse sakene
Sak 4, 2020

NAFO-seminaret
a) Program for hovedseminaret
Programkomitéens innstilling til program for hovedseminaret ble godkjent. Styret
takker komitéen for vel utført arbeid.
b) Program for forseminaret
Det arbeides med å få på plass de siste detaljene for programmet på
forseminaret. Det forventes at dette blir klart i nærmeste fremtid.
c) Påmeldingsavgift for informasjons- og markedsføringsstands
Det ble lagt frem et forslag om organisering og påmeldingsavgift for
informasjons- og markedsføringsstands på NAFO-seminaret. Forslaget ble
vedtatt. Se vedlegg.
d) Øvrige forberedelser
Forberedelsene til seminaret ser ut til å være i rute.
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Sak 5, 2020

Oppnevning av Webredaktør
Bakgrunn: Styret har diskutert behovet for en bedre satsing på ulikt type
medlemsstoff på nettsidene, og har tidligere konkludert med at det bør formaliseres
en funksjon som webredaktør. Morten Berger har blitt forespurt om han er villig til å
ta på seg en slik oppgave, noe han har bekreftet.
Vedtak: Morten Berger utnevnes som Webredaktør i Norsk atferdsanalytisk forening
for en periode på tre år. Som webredaktør har han møte- og talerett på styremøter.
Merknad: Ettersom bl.a. arbeidsmengden som kreves er uoversiktlig, ber Morten om
at funksjonen evalueres ved utløpet av 2020.

Sak 6, 2020

BACB
BACB har besluttet at sertifiseringsprogrammene deres skal avvikles i Europa fra
2023. Konsekvenser og mulige tiltak ble kort diskutert på møtet. Saken tas opp igjen
senere.

Sak 7, 2020

Søknad til Helge Morsets stipendfond
Vi har mottatt en søknad om reisestøtte i anledning presentasjon på ABAI Annual
Autism Conference.
Vedtak: Søkeren innvilges kr. 5.000,- i støtte. Det bes om at søkeren som en
motytelse kan skrive en selvvalgt tekst (rapport, reportasje, intervju, eller lignende)
til publisering på NAFOs nettsider.

Sak 8, 2020

Årsmøteforberedelser
Neste styremøte antas å bli siste styresamling før årsmøtet. Terje utarbeider
årsberetning, og Thor Jonny formulerer et statuttendringsforslag vedrørende
webredaktør.

Sak 9, 2020

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Referat: Thor Jonny

