Referat fra styremøte i NAFO 10.03.2020
Tilstede: Terje, Erik, Hanne, Jonny, Silje, Børge, Christian og Thor Jonny
Forfall: Jon, Monica, Morten

Saksliste
Sak 10, 2020

Godkjenning av innkalling/saksliste
En sak var uteglemt fra sakslisten, og ble føyet til. Denne er angitt som sak 13 i de
refererte punktene under. De etterfølgende punktene i referatet er tildelt ett
nummer høyere enn de var angitt i innkallingen.

Sak 11, 2020

Godkjenning av referat fra møtet 21.11.2019
Referatet ble godkjent.

Sak 12, 2020

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi
Christian redegjorde for regnskapet for 2019
b) Daglig drift/medlemsservice
De første sidene med medlemsstoff på nettsidene våre er publisert.
c) Internasjonale forhold/EJOBA
BACB: Det skal avholdes et møte med BACB-leder Neil Martin i forbindelse med
det varslede opphøret av sertifiseringsordningen i Europa. Erik informerer om
utviklingen på neste styremøte.
d) NTA
Det var ikke noe spesielt å referere fra dette punktet
e) Lokallagsvirksomhet
Det var ikke noe spesielt å referere fra dette punktet

Sak 13, 2020

Redaktør for NTA
Åremålsperioden for NTAs redaktør, Børge Strømgren er utløpt. Styrets leder har
forespurt ham om han er villig til å påta seg vervet for en ny periode på tre år. Dette
har han sagt seg villig til.
Vedtak: Et enstemmig styre utnevnte Børge Strømgren som redaktør for NTA for en
periode på tre år.
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Sak 14, 2020

Årsmøte 2020
Foreningens årsmøte var planlagt avholdt 24. april. I henhold til vedtak i sak 15, ble
årsmøtet besluttet utsatt til høsten.

Sak 15, 2020

Korona-pandemien
Alvorligheten av den pågående Korona-epidemien, og de omfattende
samfunnsmessige smitteverntiltakene som pågår, gjør det helt urealistisk at vi kan
avholde et NAFO-seminar i april. Det ble derfor besluttet å utsette seminaret til
tidsrommet 14.-18. oktober.
Et antall NAFO-medlemmer har meldt seg på foreningens gruppereise til ABAI Annual
Conference i Washington i mai. Det har foreløpig ikke kommet noen signaler fra ABAI
om endringer i konferansen. Det må allikevel anses som lite sannsynlig at den vil bli
avholdt som planlagt. Force Majeure-betingelser ved påmelding til gruppereisen
innebærer at det ikke skal følge store økonomiske tap for NAFO ved eventuell
avlysning av konferansen.

Sak 16, 2020

NAFO-seminaret: Status for forberedelser
Vi går ut med informasjon på nettsidene våre, og til alle påmeldte og presentører om
at seminaret utsettes Det skal arbeides med sikte på å videreføre programmet mest
mulig intakt.
Det er helt uavklart hvordan situasjonen vil være til høsten, og det synes lite
hensiktsmessig å iverksette ytterligere konkret planlegging nå umiddelbart. Saken tas
opp igjen på neste styremøte.

Sak 17, 2020

Søknader til Helge Morsets stipendfond
Tre søknader til Helge Morsets stipendfond ble behandlet
Søknad #1: Søknad om støtte i anledning presentasjon på ABAI Annual Conference i
mai
Vedtak: Søkeren innvilges kr. 5.000,- i støtte i anledning presentasjonen. Som en
motytelse bes søkeren bidra med en reportasje eller lignende fra konferansen til
publisering på NAFOs nettsider. Utbetaling av støtte er avhengig av at konferansen
blir gjennomført.
Søknad #2: Søknad om støtte i anledning presentasjon på NAFO-seminaret
Vedtak: Søkeren innvilges fullt fritak for seminaravgift til hovedseminaret. I tillegg vil
søkeren som presentør få dekket ett døgn overnatting på hotellet.

Søknad #3: Søknad om støtte til deltakelse på internasjonal fagkonferanse
Vurdering: Søkeren er invitert av arrangøren til å delta på en stor internasjonal
fagkonferanse. Vedkommende skal imidlertid ikke avholde noen presentasjon der.
Stipendfondet har tradisjon for å begrense støtte til de tilfellene der søkeren skal
avholde en presentasjon.
Vedtak: Søknaden avslås

Sak 18, 2020

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat: Thor Jonny

