Referat fra styremøte i NAFO 15.04.2021
Til stede: Terje, Monica, Erik, Silje, Hanne, Jon, Jonny, Børge og Thor Jonny
Forfall: Morten

Saksliste
Sak 27, 2021

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 28, 2021

Godkjenning av referat fra møtet 18.03.2021
Referatet ble godkjent

Sak 29, 2021

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a)
b)
c)
d)
e)

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Internasjonale forhold/EJOBA
NTA
Lokallagsvirksomhet

Det var ikke noe spesielt å referere fra orienteringssakene
Sak 30, 2021

NAFO Digital 2021
Det har kommet inn en del påmeldinger, men det er foreløpig for tidlig til at man kan
gi noen prognoser for oppslutning om arrangementene.
Med hensyn på forberedelser og planlegging, så virker alle arbeids/programgruppene å være i rute.

Sak 31, 2021

NAFO-seminaret 2021
Fristen for innsending av bidrag til programmet utløper nå. Det har kommet inn
vesentlig færre presentasjoner enn det som har vært vanlig. Styret besluttet å utvide
fristen, ettersom det er en god mulighet for at flere aktuelle presentører har oversett
den.
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Av antatte bidrag fra fjorårets avlyste seminar, er det fortsatt nokså mange som ikke
har gitt tilbakemelding på om de ønsker å benytte muligheten til å ha presentasjonen
på nytt i år. Vi tar sikte på å be reviewerne om å forespørre de vi mangler svar fra.

Sak 32, 2021

EJOBA: Engasjement av redaktør
Vedtak: Erik Arntzens engasjement som redaktør for EJOBA forlenges frem til og med
årgang 2023 (Volum 24), med mulighet for forlengelse. Partene er enige om en
gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder.

Sak 33, 2021

Jubileumsbok
Styret går inn for at det skrives en jubileumsbok i anledning foreningens 50årsjubileum i 2023. Bakgrunnen er et initiativ fra en av foreningens medlemmer som
også har tilbudt seg å forfatte boken. Styret tar sikte på at boken utgis av NAFO, og
legger til grunn at forfatteren knytter til seg konsulenter som kan bistå med aktuelt
kvalitetssikringsarbeid.
Intern merknad for styret: Forfatteren er Børge Holden

Sak 34, 2021

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat
Thor Jonny Eriksen

