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Referat fra styremøte i NAFO 15.11.2021 

 
Til stede: Terje, Monica, Erik, Jon, Silje, Morten, Børge og Thor Jonny 

Forfall: Jonny, Hanne 

Saksliste 
 

Sak 62, 2021 Godkjenning av innkalling/saksliste 

Sakslisten manglet det faste orienteringspunktet. Saksnumrene ble korrigert slik at 

orienteringspunktet kom inn som sak 64/21. De etterfølgende sakene ble tildelt et 

saksnummer høyere. 

Sak 63, 2021 Godkjenning av referat fra møtet 04.10.08.2021  

  Referatet ble godkjent 

Sak 64, 2021 Statusrapport fra virksomhetsområdene (Orienteringssaker) 

a) Økonomi 

Det gjenstår noe utfakturering av seminaravgift fra NAFO-seminaret.  

b) Daglig drift/medlemsservice 

Det var ikke noe spesielt å referere fra dette punktet 

c) Internasjonale forhold/EJOBA 

 EJOBA nr. 2 publiseres i disse dager 

 EABA vil avholde styrevalg i september 

 Det ser ut til at BACB fremover kun vil være tilgjengelig for USA, Canada 

og England. Som et alternativ ble det lansert en tanke om at NAFO kunne 

ta initiativ overfor f.eks. Vernepleierforbundet, FO og psykologforeningen 

om en spesialisering i atferdsanalyse 

 Det er tatt et initiativ med sikte på å etablere en nordisk atferdsanalytisk 

forening. Kanskje kan NAFO-seminaret være en arena hvor aktuelle 

interessenter kunne møtes for å diskutere spørsmålet videre. 

d) NTA  

Se egne saker om NTA 

e) Lokallagsvirksomhet 

Det var ikke noe spesielt å referere fra dette punktet 

  



 

Sak 65, 2021 NTA – papirversjon 

Under pandemien har NTA av økonomiske hensyn kun utkommet digitalt. På sist 

årsmøte ble det orientert om at det kunne bli aktuelt videreføre dette som varig 

ordning, og de tilstedeværende medlemmene ble invitert til å komme med 

synspunkter. Det syntes ikke å være sterke motforestillinger blant de 

tilstedeværende på møtet. Det er styrets oppfatning at en trykket versjon har 

beskjeden verdi, og besluttet derfor at NTA heretter vil bli utgitt som et rent digitalt 

tidsskrift. 

Tidsskriftets nettsideløsning fremstår som utdatert, og er bl.a. lite egnet til å leses på 

mobilskjermer. Denne problemstillingen vil bli tatt opp igjen på et senere møte. 

Sak 66, 2021 NTA – Oppføring i EBSCO sin tidsskriftdatabase 

 Børge har korrespondert med EBSCO Publishing inc. vedr. oppføring i 

tidsskriftdatabasen deres, og har mottatt et kontraktsutkast fra dem. I utkastet 

fremgår det at det ikke følger noen kostnader for oss, men at EBSCO kan tilby sine 

kunder å abonnere på NTA-publikasjonene via deres plattform. Det var uklart på 

møtet om EBSCO er innforstått med at NTA tilbys gratis via NAFOs nettsider, og 

ettersom NAFO-styret ikke er særlig bevandret i kontraktsrett, ble det besluttet at 

Børge innhenter en forsikring om at dette ikke innebærer noe kontraktsmessig 

problem. Saken tas opp igjen på neste møte. 

Sak 67, 2021 NAFO-seminaret 

 Vi har nettopp avholdt det første fysiske seminaret etter at Korona-pandemien 

inntraff. Oppslutningen var litt over halvparten av «normalt», sammenlignet med de 

senere årene, noe styret anser som svært tilfredsstillende.  

Neste års seminar er planlagt i tidsrommet 20.-24. april 2022. Styret ønsker å 

planlegge for et fysisk seminar, men at deler av seminaret også tilbys digitalt. Det 

åpnes for rene digitale påmeldinger, men påmeldigsløsningen bør utformes slik at vi 

ikke i særlig grad risikerer å undergrave oppslutningen om det fysiske seminaret. 

 Ettersom pandemien og smitteverntiltakene har vist å utvikle seg nokså 

uforutsigbart, ble det diskutert om vi allerede nå burde utarbeide alternative planer 

for en rent digital konferanse. Det ble imidlertid konkludert med at siden digitale 

komponenter uansett inngår i planene, vil vi bli i stand til å utvide og justere disse 

delene om det skulle bli nødvendig. 

 Det er planlagt et møte i programkomitéen i nær fremtid. Terje, Morten og Thor 

Jonny tok på seg ansvaret for å fungere som et arbeidsutvalg for programkomitéen. 

  



 

Sak 68, 2021 Eventuelt 

ABAI arrangerer sin årlige konferanse i slutten av mai. På grunn av pandemien ble det 

besluttet å ikke tilby medlemmene noen pakketur i regi av NAFO i år. 

 

Referat 

Thor Jonny Eriksen 

 


