Referat fra styremøte i NAFO 21.06.2021
Til stede: Terje, Monica, Erik, Jonny, Børge, Morten og Thor Jonny
Forfall: Jon, Silje, Hanne

Saksliste
Sak 41, 2021

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 42, 2021

Godkjenning av referat fra møtet 27.05.2021
Referatet ble godkjent

Sak 43, 2021

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

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Internasjonale forhold/EJOBA
NTA
Lokallagsvirksomhet

Det var ikke noe spesielt å referere fra orienteringssakene
Sak 44, 2021

NAFO Digital 2021 (Diskusjonssak)
Det ble ikke gjennomført noen omfattende evaluering på møtet, men styret anser at
arrangementene gjennom våren har vært en betydelig suksess. Programmet har
gjennomgående vært av høy kvalitet, og vi har ervervet mye kompetanse med
hensyn på produksjon av digitale arrangementer. Det har vært litt skiftende seertall
på livesendingene, men alt er tilgjengelig for deltakerne i videoarkivet frem til 31.
oktober. Digital-arrangementene har også representert betydelige inntekter for
foreningen.
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Sak 45, 2021

NAFO-seminaret 2021 (Diskusjonssak)
Programkomitéen har vurdert de innsendte bidragene til seminaret, og styret sluttet
seg til programkomiteens innstillinger. I tillegg til de innsendte bidragene gjennom
våren vil en betydelig andel av presentasjonene som var antatt til det avlyste NAFOseminaret i 2020 bli overført til årets program. Sammensetningen av programmet vil
som tidligere år ha en overvekt av presentasjoner fra praksisfeltet.
Det arrangeres ikke noen postersesjon på årets seminar. Det antas at høsten ikke er
et godt tidspunkt for studenter som normalt utgjør en stor del av
posterpresentørene.
Programmet publiseres på nettsidene våre så snart som mulig, og nyhetsbrev med
invitasjon til seminaret sendes ut samtidig.
Påmeldingsavgiften økes med kr. 200,- sammenlignet med det avlyste seminaret i
2020. Det blir unntak for studenter der prisen beholdes som tidligere.

Sak 46, 2021

Årsmøtet (Diskusjonssak)
Årsmøtet planlegges avholdt som et fysisk møte underveis på NAFO-seminaret på
Storefjell Høyfjellshotell.

Sak 46, 2021

Styrekonferanse 2021 (Diskusjonssak)
Det avholdes styrekonferanse tidlig på høsten.

Sak 47, 2021

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat
Thor Jonny Eriksen

