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Referat fra styremøte i NAFO 12.08.2020 

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

Forfall: Jonny og Monica 

Saksliste 
 

Sak 35, 2020 Godkjenning av innkalling/saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent 

Sak 36, 2020 Godkjenning av referat fra møtet 16.06.2020 

  Referatet ble godkjent 

Sak 37, 2020 Statusrapport fra virksomhetsområdene 

a) Økonomi 

b) Daglig drift/medlemsservice 

c) Internasjonale forhold/EJOBA 

d) NTA 

e) Lokallagsvirksomhet 

Det var ikke spesielle momenter å referere fra orienteringspunktene. 

Sak 38, 2020 Foreningens økonomi 

Det ble lagt frem en likviditetsprognose for perioden frem til utgangen av 2021. Det 

er naturligvis umulig å predikere inntekter med noe særlig presisjon i tiden fremover, 

men et scenario med seminarinntekter på kr. 300.000 i høst, og 400.000 våren 2021 

indikerer at vi slipper opp for penger tidlig på høsten 2021. 

Erik forespør styret i EABA om eventuell økt betalingsvilje for EJOBA. Eksempelvis fra 

10 til 30 Euro per medlem per år. Han undersøker også om T&F har store 

abonnementsinntekter på tidsskriftet. I så tilfelle kan dette antakelig benyttes i en 

eventuell prisforhandling. 

Fritt ord har lansert et fond som vi kanskje kan søke om midler fra. Silje undersøker 

dette. 

  



 

Sak 39, 2020 NAFO-seminaret 2020 og eventuelle øvrige aktiviteter i overskuelig fremtid  

Planen fra tidligere i sommer om et seminar over fem dager med mulighet for å delta 

fysisk på første eller andre halvdel av seminaret ser stadig mindre realistisk ut som 

følge av at bl.a. mange forelesere nå varsler om at de må trekke presentasjonene 

sine. Det må også, i lys av generell smitteøkning, antas at oppslutningen vil bli lavere 

enn tidligere forutsatt. 

Styret går derfor inn for at vi gjennomfører et redusert seminar fra fredag 16.10 til 

søndag 18.10, og at det lages en digital backup-løsning dersom det ikke lar seg gjøre å 

avholde seminaret. Korona-gruppen gis fullmakt til å arbeide med program og 

invitasjon. 

Sak 40, 2020 Årsmøteforberedelser (Diskusjons- og vedtakssak) 

Det ble besluttet å gjennomføre årsmøte underveis på NAFO-seminaret. I tillegg til 

mulighet for fysisk oppmøte legges det også opp til at medlemmene kan delta 

digitalt. Avstemninger gjennomføres digitalt. 

Sak 41, 2020 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt 

 

Referat: Thor Jonny Eriksen 


