Til styremøte 16.06.2020

Vedrørende NAFO-seminaret 2020
Det er ikke kommet nye signaler fra helsemyndighetene som har betydning for planene våre om
seminar i oktober. Inntil videre gjelder en begrensning på 200 deltakere på arrangementer, og vi bør
ta høyde for at denne vil bestå.
En oppmykning vil forhåpentligvis komme, men det er lite trolig at en slik beslutning vil foreligge nå
på forsommeren. Allikevel er det gode grunner til at vi nå bør konkludere med en plan for hvordan
seminaret skal organiseres. Vi nærmer oss ferietid, og da vil det være små mulighet er til å komme i
kontakt med bl.a. presentørene.
I august, når de fleste avslutter ferien, bør vi raskt ha klart et detaljert program, og være i stand til å
ta i mot påmeldinger. Mye praktisk planlegging må derfor gjøres i løpet av ferietiden. Det anbefales
at arbeidsgruppen består gjennom sommeren og at styret gir gruppen fullmakt til å ta nødvendige
praktiske beslutninger frem mot et neste styremøte i august.
Den organisatoriske utfordringen består i å finne frem til en ordning som gjør det økonomisk
meningsfullt å arrangere et seminar dersom 200-grensen består, men som gir rom for oppskalering
og «normalisering» dersom smitteverntiltakene tillater det. Et seminar på Storefjell med til sammen
200 deltakere bør vi forsøke å unngå, og forslaget under tar sikte på det.

Forslag til organisering av NAFO-seminaret 2020
1. Forseminaret og hovedseminaret slås sammen til ett arrangement
Seminaret starter på onsdag ettermiddag på den tiden forseminaret vanligvis starter. Symposiet og
paneldebatten fra forseminaret gjennomføres som opprinnelig planlagt, men internasjonal gjest
presenterer elektronisk. Øvrig seminarprogram starter også onsdag ettermiddag i andre saler.
Seminaret strekker seg som tidligere planlagt frem til søndag.

2. Påmeldinger
Det lages tre påmeldingskategorier:
a. Hele seminaret (prisantydning: 3.500,-)
b. Onsdag - fredag kl. 13 (prisantydning: 2.250,-)
c. Fredag kl. 15 - Søndag (prisantydning: 2.750,-)
Dette gir rom for at vi kan komme utenom antallsbegrensningen gjennom at ikke alle er tilstede
samtidig. Skulle helsemyndighetene i løpet av september lette på restriksjonene, kan vi tilby
deltakerne å utvide påmeldingen sin til rabatterte priser.
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3. Kostnadskutt
Som tidligere vist på styremøter, vil vi med vanlige seminarkostnader trenge flere deltakere enn det
som er realistisk dersom vi skal få et noenlunde komfortabelt overskudd. Aktuelle kostnadskutt er
knyttet til honorar og utgiftsgodtgjørelser til presentørene, samt bortfall av programhefte.

4. Programmet
Det virker som de aller fleste som fikk antatt presentasjoner til april-seminaret har mulighet til å stille
i oktober. De har imidlertid ikke fått eksplisitt informasjon om kutt i honorar og godtgjørelser. Det
kan være at flere faller fra når denne informasjonen blir formidlet tydeligere.
Dersom 200-grensen opprettholdes og vi beholder hele programmet vil det være få
seminardeltakere til å besøke salene. Dersom programmet skal slankes har vi mulighet til å:
a. Tilby en del muligheten til å ha presentasjonen på seminaret i 2021. Reviewerprosessen
er allerede gjennomført
b. Tilby enkelte å gjennomføre presentasjonen som livestream slik som Stian og Jon sin
forelesning på andre tidspunkt på høsten.
c. Stryke enkelte presentasjoner
Det er også et spørsmål om hva vi bør gjøre med Workshops og Postersesjon. Bør disse utgå?
Det foreslås at styret gir noen føringer til arbeidsgruppen på disse spørsmålene, og at
arbeidsgruppen deretter selv kan gjøre vurderinger og ta beslutninger gjennom sommeren.

5. Årsmøtet
Ettersom vi planlegger et fysisk seminar, er det vel også naturlig at årsmøtet gjennomføres på
seminaret. Vi trenger ikke å innkalle til årsmøtet før en måneds tid i forveien. Skulle 200-grensen
vedvare, har vi mulighet til å kjøre årsmøtet ved lunsjtid på fredag. I motsatt tilfelle er det kanskje
greiest å gjennomføre det som tidligere på fredag kveld.

Thor Jonny

