Referat fra styremøte i NAFO 27.05.2021
Til stede: Terje, Monica, Hanne, Morten, Thor Jonny
Forfall: Jon, Erik, Silje, Jonny, Børge

Saksliste
Sak 35, 2021

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 36, 2021

Godkjenning av referat fra møtet 15.04.2021
Referatet ble godkjent

Sak 37, 2021

Statusrapport fra virksomhetsområdene (Orienteringssaker)
a) Økonomi
Vi har i størrelsesorden kr. 300.000,- i likvide midler på konto. Størsteparten av
påmeldingene til NAFO Digital er utfakturert og 500.000,- forfaller til betaling i
morgen. Det innebærer at vi ikke har akutte likviditetsutfordringer. Arbeidet med
å lage økonomiske prognoser har imidlertid ikke blitt prioritert nå p.g.a.
arbeidsmengden knyttet til NAFO Digital. Det vil heller ikke kunne foreligge til
neste møte av samme grunn. Det vil imidlertid bli utarbeidet bedre oversikter og
prognoser i løpet av sommeren.
b) Daglig drift/medlemsservice
Det var ikke spesielle forhold å orientere om i denne saken.
c) Internasjonale forhold/EJOBA
Punktet utgikk som følge av forfall for Internasjonal kontakt.
d) NTA
Redaktør hadde på forhånd formidlet at det ikke var spesielle ting å orientere
om.
e) Lokallagsvirksomhet
Det var ikke spesielle forhold å orientere om i denne saken.

Sak 38, 2021

NAFO Digital 2021 (Orienterings- og diskusjonssak)
Tre temadager er avholdt. Med hensyn på innhold og produksjon anses disse som
suksess-arrangementer.
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To-dagers-konferansen i juni gjenstår, og det legges for tiden ned mye arbeid med
både programinnhold og produksjonsforberedelser. Det vil også iverksettes
omfattende promotering nå den siste tiden.
Anker Hotel har brutt kontrakten med oss for konferansen. De har blitt rekvirert i sin
helhet som karantenehotell for Oslo kommune. Det er undersøkt muligheter på
andre hotell i Oslo, og det er avtalt befaring på Thon Hotel Opera i nærmeste fremtid.
Det synes som at grensen på 20 deltakere på digitale konferanser i Oslo vil bestå
utover i juni. Dette innebærer at vi i liten grad vil kunne invitere deltakere til å sitte i
forelesningssalen.
Sak 39, 2021

NAFO-seminaret 2021 (Orienterings- og diskusjonssak)
Ansvar for vurdering av innsendte bidrag til NAFO-seminaret er fordelt i
programkomitéen. De har fått frist til uken etter juni-konferansen.
Det gjenstår en del bidrag fra 2020 der vi ikke vet om de ønsker å avholde
presentasjonen i år. Det tas kontakt med hver og én før neste styremøte.
På neste styremøte gjennomgås status, og et foreløpig program planlegges publisert
umiddelbart etterpå. Det kan være av betydning at lanseringen av konkret
informasjon om seminaret kommer ut før sommeren.

Sak 40, 2021

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat
Thor Jonny Eriksen

