Referat fra styremøte i NAFO 18.03.2021
Til stede: Terje, Monica, Erik, Silje, Jon, Jonny, Hanne, Morten og Thor Jonny
Forfall: Børge

Saksliste
Sak 19, 2021

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 20, 2021

Godkjenning av referat fra møtet 11.02.2021
Referatet ble godkjent

Sak 21, 2021

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi
Det ble lagt frem en likviditetsprognose. Situasjonen er ikke endret fra tidligere
presentert prognose. NAFO har ikke nåværende likviditetsutfordringer, men det
er avgjørende å få inntekter fra vårens arrangementer.
b) Daglig drift/medlemsservice
Nettsider og web-tjenester er i det vesentlige overført fra den gamle serveren vår
til en virtuell server i et datasenter.
c) Internasjonale forhold/EJOBA
EJOBA: Det er tilfredsstillende tilstrømming av manuskripter. Det har vært visse
utfordringer med bistand fra staben til Taylor & Francis, men dette synes nå å
bedre seg.
EABA: Det er et forestående valg av leder og flere medlemmer til styret.
Nettsidene deres er endret med hensyn på informasjonen om EJOBA der det
tidligere ble hevdet at tidsskriftet ble utgitt av EABA.
EABG: Det er uklart om det vil bli noen EABG-konferanse i år.
d) NTA
Det er planlagt et spesialnummer med temaet «Stimuluskontroll» Deadliine for
innsending av manuskripter er utsatt til 1. aug.
e) Lokallagsvirksomhet
Det var ikke noe spesielt å referere fra dette punktet
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Sak 22, 2021

NAFO Digital 2021 – Status og videre planlegging
Forberedelsene og planleggingsarbeidet til de ulike arrangementene virker å være i
rute.
Gruppen som arbeider med konferansen i juni er spesielt oppmerksomme på
programbidrag som kommer inn via den felles innsendingssiden for NAFO Digital og
NAFO-seminaret.

Sak 23, 2021

NAFO-Seminaret 2021
Det har foreløpig kommet få programbidrag via nettsidene våre. Dette er i tråd med
erfaringer fra tidligere. Tilstrømmingen av bidrag tar seg normalt opp når fristen
nærmer seg.
Det er undertegnet kontrakt med Storefjell om seminaret til høsten. Kontrakten angir
frister for avbestilling og mulighet for utsettelse av arrangementet dersom f.eks.
situasjonen med smitteverntiltak gjør det vanskelig å arrangere seminaret i oktober.

Sak 24, 2021

NAFOs 50-årsmarkering
Terje refererte fra samtaler han og Monica har hatt med initiativtakeren til en
jubileumsbok. Styret kom ikke til noen konklusjon på møtet, men styret var samstemt
i at initiativet er prisverdig, og i at prosjektet bør støttes. Tre muligheter ble lansert:
1. Boken utgis av forfatteren med støtte fra NAFO
2. Boken utgis av NAFO. Det bør da enten:
a) Utpekes reviewere til de ulike kapitlene.
eller
b) Tilordnes flere forfattere, slik at publikasjonen blir et redaktørverk

Sak 25, 2021

Planlegging av styrekonferanse
Det planlegges for en styrekonferanse over sommeren. Det antas at det vil være
smittevernmessig anledning til å møtes fysisk. I motsatt tilfelle ønsker styret å utsette
konferansen. Temaer som foreløpig er lansert er: Etiske retningslinjer, etnisk
mangfold og faglig profil på NAFOs konferanser.

Sak 26, 2021

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat
Thor Jonny Eriksen

