Referat fra styremøte i NAFO 16.01.2014
Til stede: Jon Arne, Terje, Erik, Jon, Monica, Jonny, Torunn og Thor Jonny
Forfall: Børge

Saksliste
Sak 1, 2014

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 2, 2014

Godkjenning av referat fra møtet 05.12.2013
Referatet ble godkjent

Sak 3, 2014

Statusrapport fra virksomhetsområdene (Orienteringssaker)
a)
b)
c)
d)
e)

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Internasjonale forhold
NTA
Lokallagsvirksomhet

Det var ikke noe spesielt å referere fra disse sakene.
Sak 4, 2014

EJOBAs redaktørtroika
Erik varslet at det vil bli endringer i redaktørsammensetningen i EJOBA. Arne
Brekstad og Per Holth som har utgjort redaktørtroikaen sammen med Erik Arntzen
siden tidsskriftet ble startet for 14 år siden, ønsker ikke lengre å fungere som
redaktører.
Styret ønsker å takke Arne og Per for arbeidet de har lagt ned med tidsskriftet i alle
disse årene.
Styret ønsker at Erik viderefører redaktørarbeidet alene.
Erik luftet ellers noen idéer til ny organisering av redaktørfunksjoner i EJOBA med
bl.a. bruk av «Action Editors» i spesielle utgaver. Erik forbereder saken til videre
behandling på neste møte.

Sak 5, 2014

Temakonferansen «Effektiv innsats i skolen»
Alle forberedelser er i rute. Deltakerantallet ser ut til å bli omkring 120 personer, noe
som burde være et godt utgangspunkt for en vellykket konferanse.
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Sak 6, 2014

NAFO-seminaret 2014
a) Program for tilleggs- og hovedseminar
Programkomitéens innstilling til program for hovedseminaret ble lagt frem.
Styret ga tilslutning til denne.
Listen over presentører på tilleggsseminaret er på det nærmeste ferdigstilt.
Invitert gjest og hovedforeleser på tilleggsseminaret blir Dr. Gracie Beavers fra
Georgia State University. Tilleggsseminaret vil bli bygget opp med en rekke korte
presentasjoner. Det er vurdert som lite hensiktsmessig med paneldiskusjon på
tilleggsseminaret i år.
Programmet for seminaret publiseres på nettsidene så snart det lar seg praktisk
gjennomføre.
b) Fremdriftsplan for organiseringen
Thor Jonny presenterte fremdriftsplan for seminarforberedelsene. For styret er
årsmøteforberedelsene det viktigste punktet. Styret må ferdigstille beretning og
årsmøteinnkalling innen 10. april.

Sak 7, 2014

Søknad til Helge Morsets stipendfond
Det forelå en søknad om støtte fra Helge Morsets stipendfond. Styret anså at det
aktuelle prosjektet falt utenfor rammene av hva stipendfondet kan gi støtte til, og ble
dermed ikke innvilget.

Sak 8, 2014

Årsmøtet 2014
Styret startet innledende diskusjoner om forberedelser til årsmøtet. Saken tas videre
på neste møte.

Sak 9, 2014

ABAI, Chicago
Organisering av gruppereise for NAFO-medlemmer pågår, og det har kommet noen
påmeldinger.
Vedtak: Tre styremedlemmer representerer NAFO på konferansen i Chicago

Sak 9, 2014

Eventuelt
a) Et program for håndtering av manuskripter med tilhørende reviewing-prossess
har blitt diskutert på styremøter tidligere uten at det ledet til noen konklusjon.
Det ble besluttet å ta opp saken igjen på neste møte
b) NAFOs bruk av sosiale medier.
NAFO som organisasjon er ikke en aktiv bruker av sosiale medier. Det har jevnlig
blitt diskutert om foreningen bør ha en mer aktiv satsing på slike områder.
Styrets vurdering er at det er lite hensiktsmessig at foreningen påtar seg et slikt
ansvar. Det vil være ressurskrevende om foreningen skal stå ansvarlig for f.eks.
en facebook-side. Ulike aspekter ved atferdsanalyse er for øvrig i stor grad dekket
inn gjennom entusiastisk innsats fra bl.a. medlemmer av foreningen, og selv om
dette ikke er organisert på noen spesiell måte, synes det å fungere meget bra.
c) Seminarprogram-applikasjon for smarttelefoner
Det ble reist forslag om det burde utarbeides en mobil-app med funksjoner for
bl.a. seminarprogrammet for deltakerne på NAFO-seminaret. Spørsmålet tas opp
igjen på et styremøte til høsten.

Referat
Thor Jonny Eriksen

