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Årsberetning
Drift, økonomi og pandemi
De to pandemi-årene vi har bak oss har satt foreningen på store prøver. Da utsiktene til konkurs
syntes som en reell mulighet sommeren 2020, stilte medlemmer og andre venner av foreningen opp
med svært kjærkomne donasjoner. Senere ble redningen, både finansielt og for å spre viktig
kunnskap om atferdsanalyse, å tilby digitale arrangement. I fjor høst ble det også avholdt et fysisk
NAFO-seminar som vi på heldig vis hadde planlagt på et tidspunkt som viste seg å bli et kort opphold
i de nasjonale smittevernrestriksjonene. For NAFO ble 2021 et vesentlig bedre år enn vi kunne frykte,
og det er også svært gledelig at regnskapet viser et helt ubetydelig driftsunderskudd.
Selv om pandemien fortsatt preger store deler av verden, så antar vi at den i liten grad vil legge
begrensninger på foreningen og mulighetene våre til å avholde konferanser. Og under forutsetning
av at oppslutningen om NAFO-seminarene fremover når opp på tilsvarende nivåer som før
pandemien, bør vi kunne gjenoppbygge en komfortabel økonomisk sikkerhet i løpet av få år.
Digitale arrangementer, både i form av temadager og mer omfattende fagkonferanser har vært det
bærende elementet for foreningen de siste to årene. Vi har investert i teknisk utstyr og har ervervet
oss betydelig kompetanse på digitale produksjoner. Styret ser det som viktig å utnytte dette videre i
tiden fremover. På årets NAFO-seminar tilbys et «digitalt supplement». Målgruppene er først og
fremst studenter som kan ha problemer med å finansiere reise og opphold, og dessuten
arbeidsgivere som kan tilby digital tilgang til de ansatte som har interesse for atferdsanalyse, men
som av ulike grunner ikke kan delta fysisk
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Digitale produksjoner vil ha lave kostnader for oss fremover, siden aktuelt utstyr allerede er innkjøpt.
Dette vil gi oss muligheter til å tilby mindre omfangsrike arrangementer som f.eks. digitale
temadager, uten å måtte sikre noen spesiell inntektsside.
Foreningens tidsskrift
European Journal of Behavior Analysis har over en lengre periode blitt utgitt i samarbeid med
forlagshuset Taylor & Francis. Samarbeidet er i hovedtrekk godt, og det er god tilstrømming av
manuskripter. Elektronisk tilgang til tidsskriftet er inkludert for alle medlemmer av foreningen.
Norsk tidsskrift for atferdsanalyse utgis to ganger i året. I pandemi-perioden kom tidsskriftet av
økonomiske grunner kun ut elektronisk, og styret har nå besluttet å gjøre denne ordningen varig.
Selv om enkelte nok vil savne det fysiske bladet, anser styret at andre forhold er av større viktighet. I
inneværende år håper vi at NTA kan inkluderes i Ebsco sin bibliotekdatabase, og vi undersøker også
hvilke tilpasninger som kreves for å inngå som medlem av «CrossRef organization». Et slikt
medlemskap vil bl.a. gjøre det mer verdifullt for aktuelle forfattere å publisere artikler i NTA. I tillegg
er vi også i startfasen med å planlegge en ny nettsideløsning for tidsskriftet.
Lokallag
Gjennom lang tid har NAFO hatt tre lokallag: Glåmdal og Nes, Østfold samt studentlaget i Oslo og
Akershus. Aktiviteten i lokallagene har naturligvis også vært preget av pandemien.
Student-laget i Oslo og Akershus arrangerte atferdsquiz på sist NAFO-seminar, og har ellers hatt
digitale quizer i perioden. De arbeider nå med å rekruttere kandidater til et nytt styre, ettersom
medlemmene i det nåværende styret ikke lengre er studenter. Dette håper de å få på plass før
sommeren.
Lokallaget i Glåmdal og Nes har i pandemitiden måttet avlyse to fagseminarer p.g.a. smittevern og
lav oppslutning, men har denne våren endelig kunnet realisere fagseminaret «Protester, nekting og
unngåelse som utfordrende atferd» med god oppslutning. De har ellers også utgitt «BBC» månedlig
via nettsidene.
Lokallaget i Østfold har ikke hatt aktivitet i perioden. Det har kommet til nye representanter i styret,
og arbeidet med å iverksette ny aktivitet vil starte i nærmeste fremtid.
Planer om 50-årsjubileum
NAFO ble stiftet i 1973, og har dermed 50-årsjubileum neste år. Styret vil naturligvis sørge for at
dette blir markert og feiret. Riktignok foreligger det foreløpig ikke mange konkrete planer, men vi kan
fortelle at Børge Holden har tatt på seg det nokså omfattende ansvaret for å skrive en bok om
foreningen og atferdsanalysen sin historie i Norge. Sentrale personer gjennom hele
foreningshistorien er intervjuet, og arkiver og tidsskrift er saumfart. Vi kan alle glede oss til
spennende lesning.
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