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Referat fra styremøte i NAFO 21.03.2022 
 

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

Forfall: Jon, Hanne 

Saksliste 
 

Sak 9, 2022 Godkjenning av innkalling/saksliste 

  Innkallingen ble godkjent 

Sak 10, 2022 Godkjenning av referat fra møtet 03.02.2021 

  Referatet ble godkjent 

Sak 11, 2022 Statusrapport fra virksomhetsområdene (Orienteringssaker) 

a) Økonomi 

b) Daglig drift/medlemsservice 

c) Internasjonale forhold/EJOBA 

d) NTA  

e) Lokallagsvirksomhet 

Det var ikke spesielle ting å referere fra disse sakene 

Sak 12, 2022 NAFO-seminaret: Status for forberedelser 

 Forberedelsene til seminaret er i rute. Tilstrømmingen av påmeldinger er svakere enn 

det som har vært vanlig på tidligere NAFO-seminar. Påmeldingsfristen utløper 8. 

april, og det anses foreløpig vanskelig å predikere antall deltakere. 

Sak 13, 2022 Årsmøtet 2022 (Diskusjonssak) 

 Det kalles inn til årsmøte 22.04. Revidert regnskap og valgkomitéens innstilling 

foreligger. Styret ga tilslutning til en foreslått årsberetning. Innkalling med tilhørende 

dokumenter bekjentgjøres for medlemmene senest tre uker før årsmøtet. 

  



 

Sak 14, 2022 Nordisk møte (Diskusjonssak) 

Det har vært flere uformelle samtaler i det nordiske atferdsanalytiske miljøet om et 

nordisk samarbeid. Bakgrunnen har fortrinnsvis vært at BACB-sertifisering ikke lengre 

blir tilgjengelig. Dersom det skal bli et nordisk samarbeid er det naturlig at NAFO som 

den største foreningen tar et initiativ til mer organiserte samtaler. 

Det er usikkert om det er mulig å skaffe økonomisk støtte til slikt internasjonalt 

samarbeid, og det er usikkert om NAFO har anledning til å bruke nevneverdig av egne 

midler. 

Saken tas opp igjen senere. 

Sak 15, 2022 50-årsjubileum (Diskusjonssak) 

 Ulike idéer til organisering av jubileet ble luftet. Det ble besluttet at det før 

sommeren settes ned en gruppe som blir ansvarlig for videre planlegging. 

Sak 16, 2022 Eventuelt 

 Det var ingen saker til eventuelt. 

 

Referat 

Thor Jonny 


