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Referat fra styremøte i NAFO 03.02.2022 
Til stede: Terje, Monica, Erik, Silje, Jonny, Jon, Morten, Børge og Thor Jonny 

Forfall: Hanne 

Saksliste 
 

Sak 1, 2022 Godkjenning av innkalling/saksliste 

Innkallingen ble godkjent 

Sak 2, 2022 Godkjenning av referat fra møtet 15.11.2021 

Referatet ble godkjent 

Sak 3, 2022 Statusrapport fra virksomhetsområdene  

a) Økonomi 

Det var ikke spesielle forhold å referere fra dette punktet 

b) Daglig drift/medlemsservice 

Thor Jonny redegjorde for status med hensyn på en del sentrale dataløsninger. 

Flere av disse bærer preg av å være gamle, og enkelte løsninger er i sin 

nåværende form avhengig av utrangerte programmer. I tiden fremover er det 

viktig å oppdatere disse systemene. Dette innebærer i liten grad investeringer, 

men vil kreve at det legges ned et betydelig antall arbeidstimer. 

c) Internasjonale forhold/EJOBA 

Det var ikke spesielle forhold å referere fra dette punktet 

d) NTA  

NTA ble behandlet under sak 6. 

e) Lokallagsvirksomhet 

Lokallaget i Glåmdal og Nes planlegger en dagskonferanse i mars.  

Ledelsen i studentlaget er ikke lengre studenter, og de arbeider med å få på plass 

en ny ledelse. 

Sak 4, 2022 NAFO-seminaret: Program og organisering 

 Det forelå et forslag til seminarprogram fra programkomitéen, og styret sluttet seg til 

dette forslaget. Det gjenstår noe arbeid før programmet kan publiseres, men det 

forventes kunne lanseres om en drøy uke. 

Forseminaret vil bestå av 8 innlegg i tillegg til en paneldebatt. Tidsmessig kan dette 

gjennomføres på kortere tid enn det som har vært vanlig på forseminarene, og det 

ble derfor besluttet å starte forseminaret først på torsdag morgen. 



 

Arbeidsutvalget og frivillige i programkomitéen har arbeidet med planer for at deler 

av programmet kan tilbys som digitale livesendinger, og at de digitale sendingene kan 

gjøres tilgjengelig i et videoarkiv etter seminaret. Styret sluttet seg til disse forslagene 

som kort innebærer at det sendes live fra to forelesningssaler i tillegg til at det også 

planlegges for TV-studio-produksjoner. 

 Priser: 

For hovedseminaret ble det besluttet å beholde seminaravgiftssatsene fra seminaret 

i fjor høst. Seminaravgift for forseminaret settes til kr. 1.000,- men er gratis for de 

som også deltar på hovedseminaret. Studenter som kvalifiserer til studielån og/eller 

stipend fra statens lånekasse for utdanning tilbys gratis adgang til det digitale 

programmet. 

Styret har tidligere diskutert mulighetene for å invitere representanter fra de andre 

nordiske landene til samtaler om nordisk samarbeid. Det anses som lite realistisk å få 

på plass dette til kommende seminar, men saken tas opp igjen med tanke på et møte 

ved en senere anledning. 

Sak 5, 2022 Årsmøtet  

 Årsmøtet avholdes på Storefjell fredag 22. april. Saken tas opp igjen til videre 

behandling på neste møte. 

Sak 6, 2022 NTA: Oppføring i tidsskriftdatabaser og oppdatering av nettsideløsning  

 Et samarbeidstilbud fra Ebsco har blitt tatt opp på tidligere styremøte. Den foreslåtte 

avtalen innebærer tidsskriftet at tidsskriftet blir søkbart via Ebsco sin database som 

bl.a. benyttes av biblioteker. Vi vil ikke avkreves noen betaling, og det ble tidligere 

reist spørsmål om Ebsco var innforstått med at tidsskriftet er gratis tilgjengelig via 

egne nettsider. Dette har de bekreftet, og styret går dermed inn for å inngå den 

aktuelle avtalen. 

Styret besluttet også å undersøke ulike muligheter for å inkludere tidsskriftet i 

CrossRef, samt utvikle ny nettsideløsning for tidsskriftet. Saken tas opp igjen senere.

  

Sak 7, 2022 Jubileumsbok  

 Terje har hatt jevnlig kontakt med Børge Holden om arbeidet med bokprosjektet. Det 

ser ut til å bli en omfattende bok som tar for seg både foreningshistorien og 

atferdsanalysens historie i Norge. Flere kapitler er nå sendt ut til konsulenter for 

gjennomlesing.  

Sak 8, 2022 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt 

Referat 

Thor Jonny 


