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Referat fra styremøte i NAFO 30.11.2020 

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

Forfall: Jonny 

Sak 51, 2020 Godkjenning av innkalling/saksliste 

  Innkallingen ble godkjent 

Sak 52, 2020 Godkjenning av referat fra møtet 02.11.2020 

  Referatet ble godkjent 

Sak 53, 2020 Statusrapport fra virksomhetsområdene 

a) Økonomi 

Christian la frem regnskap tom okt 2020. Tallene peker i retning av et 

underskudd på omkring 150.000,- 

b) Daglig drift/medlemsservice 

Foreningens server er svært gammel. I løpet av vinteren tas det sikte på å 

erstatte denne med en løsning der man leier serverkapasitet. 

c) Internasjonale forhold/EJOBA 

ABAI Annual Conference 2021 blir digital. Internasjonalt er trenden at alle avlyser 

eller endrer til digitale arrangement. 

EABA flytter sin neste planlagte konferanse ettersom ABAI har lagt en konferanse 

til det samme tidsrommet. 

Flere tillitsvalgte fra det norske atferdsanalytiske miljøet går ut av styret i EABA 

de neste to årene. NAFO-styret anser at andre i det norske miljøet bør 

oppmuntres til å søke styreposisjoner i EABA. 

d) NTA 

Det var ikke noe spesielt å referere fra NTA 

e) Lokallagsvirksomhet 

Thor Jonny innhenter informasjon fra lokallagene til presentasjon på årsmøtet. 

  



 

Sak 54, 2020 NAFOs aktiviteter for 2021  

Det er tidligere besluttet å utsette NAFO-seminaret 2021 til høsten. Det er avklart 

med Storefjell at de holder av hotellet til oss i tidsrommet 27.-31. oktober. 

Med tanke på våren går styret inn for at det avholdes tre frittstående dager med 

digitale sendinger, samt en to-dagers konferanse etter modell av årets «NAFO 

Digital». Den første av disse dagene blir temaet «Innføring i atferdsanalyse». Silje 

påtar seg å lede arbeidet med programmet for denne dagen. 

Med tanke på program for våren forøvrig, så tas det sikte på å trekke veksler på 

programkomitéen. Det legges opp til to møter med komitéen. Først et idé-møte i 

desember, deretter et mer konkret planleggingsmøte etter neste styremøte i januar.  

Sak 55, 2020 Årsmøteforberedelser  

Forberedelsene til årsmøtet er i rute. Valg av møteleder og referenter pågår via 

nettsidene slik at dette er avklart før møtet starter. Møtet livestreames via 

nettsidene. Innspill fra medlemmene kan komme via kommentarfelt og Zoom. 

Avstemninger gjøres digitalt på nettsidene. Monica og Thor Jonny avholder styrets 

beretning. Erik redegjør for internasjonale forhold, og Christian redegjør for regnskap 

og økonomi. 

Sak 56, 2020 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt 


