Referat fra styremøte i NAFO 02.11.2020
Til stede: Terje, Monica, Erik, Silje, Hanne, Jon, Jonny, Morten, Børge og Thor Jonny
Forfall: Ingen

Saksliste
Sak 42, 2020

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 43, 2020

Godkjenning av referat fra møtet 12.08.2020
Referatet ble godkjent

Sak 44, 2020

Godkjenning av notat til protokoll, datert 30.10.2020
Notatet ble godkjent

Sak 45, 2020

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi
Økonomi ble behandlet i egen sak
b) Daglig drift/medlemsservice
Det var ikke noe spesielt å referere fra dette punktet
c) Internasjonale forhold/EJOBA
Herunder EABA-betaling for EJOBA
NAFO har en avtale med EABA og den finske atferdsanalytiske foreningen om at
alle deres medlemmer har elektronisk tilgang til EJOBA. For dette betaler de 10€
per medlem per år.
Vedtak: Prisen for dette abonnementet økes til 15€ per medlem per år i 2021.
Samarbeidet med Taylor & Francis om publisering av EJOBA har pågått gjennom
seks årganger. Styret anser at man bør søke å forhandle om prisreduksjon for
tjenestene vi mottar. I den forbindelse ble det besluttet å innhente en juridisk
vurdering av kontrakten som foreligger.
d) NTA
Det var ikke noe spesielt å referere fra dette punktet
e) Lokallagsvirksomhet
Det var ikke noe spesielt å referere fra dette punktet
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Sak 46, 2020

Foreningens økonomi
Etter avholdt «NAFO Digital» tidligere i høst, kan det konkluderes med at foreningens
akutte økonomiutfordringer er løst. Det foreligger ikke en detaljert oversikt, men
inntektene er i en størrelsesorden som indikerer at vi vil gå med et underskudd i
inneværende år, men ikke i en grad som gir grunn til umiddelbar bekymring.

Sak 47, 2020

Evaluering av NAFO Digital 2020
Styret anser at NAFO Digital 2020 har vært en betydelig suksess både med tanke på
innhold, gjennomføring og oppslutning, og vil gjerne formidle en stor takk til alle som
har vært involvert på ulike måter i prosjektet. Ikke minst gjelder dette alle
foreleserne som stilte opp gratis. Finansielt ser konferansen ut til å overgå
forhåpningene i godt monn. Svært mange har deltatt i påmeldingskategorien «alle
ansatte til fast pris», og over 80% av inntektene ser ut til å komme fra slike
påmeldinger.
NAFO Digital 2020 var første gang foreningen gjennomførte en digital fagkonferanse.
Planlegging og forberedelser ble gjennomført på kort tid. Mange beslutninger ble tatt
løpende og uformelt. I arbeidet med konferansen ble det dessuten nødvendig med
en svært intens arbeidsperiode for en liten gruppe sentrale personer. Styret vurderer
at man ved fremtidige lignende arrangement må ha en mer ordnet organisering av
arbeidet med programmet, og ellers benytte erfaringene fra denne gang til å gjøre
den praktiske organiseringen mindre arbeidskrevende og/eller inkludere en større
gruppe personer i forberedelser og gjennomføring.

Sak 48, 2020

Årsmøteforberedelser
Årsmøtet 2020 blir avholdt digitalt torsdag 3. desember kl. 19.
En årsberetning ble vedtatt, og denne bekjentgjøres for medlemmene sammen med
revidert regnskap, styrets forslag til statuttendring vedrørende webredaktør og
valgkomitéens innstilling.
Styret innstiller for øvrig Per Tronsaune som møteleder, samt Kristin Utgård og Tage
Lien som referenter på årsmøtet. Valg til disse funksjonene gjennomføres uken før
årsmøtet finner sted.

Sak 49, 2020

NAFOs aktiviteter for 2021 (Diskusjonssak)
Det synes svært urealistisk å kunne gjennomføre et tradisjonelt NAFO-seminar på
Storefjell høyfjellshotell i april slik som tidligere planlagt. Styret besluttet derfor å
utsette neste års fysiske NAFO-seminar til høsten 2021. Storefjell kontaktes
omgående med sikte på å avtale et tidsrom.
For våren skal det arbeides med å gjennomføre digitale arrangement. Monica,
Morten og Thor Jonny ble tildelt oppdraget med å utarbeide et forslag til neste
styremøte. Kai-Ove Ottersen som var sentral i NAFO Digital-arbeidet vil også bli
invitert til å delta i utarbeidingen av forslaget.

Sak 50, 2020

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat
Thor Jonny Eriksen

