
 

Norsk atferdsanalytisk forening – Org.nr. 989 506 048 – Kiserødveien 32, 3231 SANDEFJORD – https:atferd.no 

 

 

Referat fra styremøte i NAFO 22.04.2020 

 
Til stede: Terje, Monica, Hanne, Silje, Erik, Jon, Jonny, Børge, Morten, Christian og Thor Jonny 

Forfall: Ingen 

Møtet ble avholdt elektronisk 

Saksliste 
 

Sak 19, 2020 Godkjenning av innkalling/saksliste 

  Innkallingen ble godkjent 

Sak 20, 2020 Godkjenning av referat fra møtet 10.03.2020 

  Referat fra forrige møte ble godkjent 

Sak 21, 2020 Statusrapport fra virksomhetsområdene 

a) Økonomi 

b) Daglig drift/medlemsservice 

c) Internasjonale forhold/EJOBA 

d) NTA  

e) Lokallagsvirksomhet 

Det ble ikke brukt tid på dette orienteringspunktet 

 

Sak 22, 2020 Status, BACB  

Erik orienterte om videre utvikling i saken om BACB. Erik har samarbeidet med 

Sigmund Eldevik på vegne av Norge/NAFO. Det er besluttet at organisasjoner i 

enkeltland kan søke om å få videreføre BACB-sertifisering. Det er gratis å søke. Hvis 

søknaden aksepteres av BACB, kan man bruke deres materiale, og det vurderes at det 

ikke vil være nødvendig med norsk oversettelse. Erik og Sigmund Eldevik ønsker å 

sende en søknad på NAFOs vegne, noe styret ga sin tilslutning til. 

 

  



 

Sak 23, 2020 Foreningens situasjon og aktivitetsplaner som følge av Korona-pandemien 

Korona-pandemien medfører store utfordringer for foreningen. Det er usikkert om 

det utsatte NAFO-seminaret kan gjennomføres til høsten. Seminaret er et av de 

viktigste virkemidlene til å ivareta formålet til foreningen med å utbre atferdsanalyse. 

Det er også den viktigste inntektskilden vår. 

Det ble lagt frem et likviditetsbudsjett og en beregningsmodell for økonomisk 

utkomme for NAFO-seminaret avhengig av oppslutning, og forventede kostnader. 

Den raske konklusjonen er at dersom foreningen står uten seminarinntekter i 2020, 

så vil vi med dagens kostnader til drift av foreningen ha brukt opp alle økonomiske 

reserver før utløpet av året. Det anslås av regnskapsfører at et minimumsbeløp man 

må styrke økonomien med dersom årets seminar må avlyses, er omkring kr. 

350.000,- 

Det ble brukt tid på diskusjoner om hva som kan gjøres både med hensyn på 

innsparinger, alternative måter å arrangere NAFO-seminaret på, og nye inntektssider: 

 Mulighet for å søke om økonomisk støtte 

 Donasjoner fra medlemmer og andre 

 Mulige smitteverntilpasninger for NAFO-seminaret 

 Elektronisk fagkonferanse 

 Mindre konferanser som lettere vil kunne tilfredsstille smittevernkrav 

 Utsette NAFO-seminaret nok en gang til januar 2021, og deretter neste 

seminar høsten 2021. 

 Midlertid lønnsnedsettelse for organisasjonssekretær (på initiativ fra 

organisasjonssekretær) 

 Be om råd og idéer fra medlemmene 

Styret besluttet å nedsette en gruppe til å arbeide med disse problemstillingene frem 

mot neste styremøte. Gruppen fikk fullmakt til å iverksette aktuelle hastetiltak. Den 

nedsatte gruppen består av: Terje, Jon, Morten, Christian og Thor Jonny. 

 

Sak 24, 2020 Eventuelt 

  Det var ingen saker til eventuelt 

 

Referat 

Thor Jonny Eriksen 


