Referat fra styrekonferanse i NAFO 04.09.2021
Tilstede: Terje, Monica, Erik, Silje, Jonny, Børge, Morten og Thor Jonny
Forfall: Jon og Hanne

Saksliste
Sak 1

Etiske retningslinjer
Styret har tidligere diskutert om det bør utarbeides etiske retningslinjer for foreningen,
men ettersom faggruppene som inngår i medlemsmassen vår har egne fagetiske
retningslinjer, har man kommet til at dette ikke er formålstjenlig.
Styret konkluderte nå med at foreningen bør utarbeide en erklæring om etikk heller enn
fagetiske retningslinjer. Erklæringen skal henvise til overordnede verdier, heller enn
spesifikke regler og prinsipper, og gjøres tilgjengelig på nettsidene våre. Erik, Silje og
Monica påtok seg ansvaret for å utarbeide en slik erklæring.

Sak 2

Etnisk mangfold og inkludering
Bakgrunnen for diskusjonen er et større arbeid som legges ned i ABAI for tiden på dette
området. Blant annet gjøres det der et arbeid med å kvalitetssikre språk i publikasjoner og
sammendrag til fremlegg på konferanser.
Det er ikke gjort undersøkelser eller blitt tallfestet på noen måte, men styret har et
inntrykk av at både forfatterne av publikasjoner i tidsskriftene våre, samt presentører og
deltakere på konferansene i statistisk urimelig grad er dominert av personer med etnisk
norsk opprinnelse. NAFO har beskjedne muligheter til å påvirke arbeidsgivere sine
vurderinger av hvilke ansatte som skal få dekket kostnader til konferansedeltakelse. Styret
anser imidlertid at vi mer aktivt bør oppmuntre atferdsanalytikere utenfor den etniske
majoritetsbefolkningen til å sende inn manuskripter til tidsskriftene og programbidrag til
konferanser.
Styret besluttet også at det skal utarbeides språkregler for manuskripter og
programbidrag med sikte på å unngå støtende eller diskriminerende formuleringer. I den
forbindelse ble det foreslått at vi bør søke bistand i studentmiljøene, ettersom unge kan
antas å være flinkere enn eldre til å identifisere uheldige ord og vendinger.
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Sak 3

Faglig profil på NAFOs arrangementer
Det ble diskutert hvorvidt det er fornuftig å endre eller avgrense den faglige profilen på
konferansene våre. Konklusjonen var kort og godt at nåværende praksis er svært god. De
fire dimensjonene innen atferdsanalyse er ivaretatt, og i tillegg tar vi i mot bidrag som
ikke i seg selv er atferdsanalytiske bidrag, men som vurderes å ha spesielle relevans.
Styret anser også at det er en god balanse mellom innsendte og inviterte bidrag.

Sak 4

Digitale produksjoner
Gjennom pandemi-perioden har foreningen anskaffet utstyr for, og bygget opp
kompetanse på produksjon av digitale arrangementer. Styret mener at vi må utnytte
dette i årene fremover. Dette kan handle om digitale eller hybride konferanser, digitale
temadager, oppbygging av varige digitale fagressurser m.m.
Utarbeiding av en god strategi på dette området krever antakelig at vi inkluderer flere av
de som har vært sentrale i de digitale produksjonene. Morten og Thor Jonny ble tildelt
ansvar for å invitere aktuelle personer med i en gruppe som kan utarbeide forslag til
styret.

Referat
Thor Jonny Eriksen

