Referat fra styremøte i NAFO 06.03.2014
Til stede: Jon Arne, Jonny, Monica, Børge, Erik, Torunn og Thor Jonny
Forfall: Jon og Terje

Saksliste
Sak 10, 2014

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 11, 2014

Godkjenning av referat fra møtet 16.01.2014
Referatet ble godkjent

Sak 12, 2014

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi
Det er avtalt revisjonsmøte kommende uke
b) Daglig drift/medlemsservice
Med sikte på både å håndtere fakturering i Euro, og utsending av fakturaer i EHFformat er det gått til anskaffelse av et fakturaprogram .
c) Internasjonale forhold
I forbindelse med at NAFO har chapter-status i ABAI, vil Erik ta ansvar for å
utarbeide en årlig rapport til dem om aktiviteten i NAFO.
Erik redegjorde videre for EABAs konferanse i Stockhom til høsten, og for at det
vil være valg til styret i EABA til sommeren.
d) NTA
Det var ingen spesielle saker fra NTA
e) Lokallagsvirksomhet
Lokallaget i Østfold og studentlaget i Oslo og Akershus samarbeider for tiden om
å arrangere et seminar med Susan Schneider i Oslo. Ellers var det ikke spesielle
saker vedrørende lokallag.
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Sak 13, 2014

Søknader til Helge Morsets stipendfond
Det forelå to søknader til Helge Morsets stipendfond.
Den første søknaden gjaldt reisestøtte i anledning en presentasjon på den
kommende konferansen til ABAI i Chicago.
Vedtak: Det innvilges kr. 5.000,- i støtte. Søkeren oppfordres til å bidra med en
artikkel eller tilsvarende i NTA.
Den andre søknaden omhandlet støtte til oversettelse og utgivelse av bøker av B.F.
Skinner. Behandlingen av søknaden ble utsatt i påvente av en redegjørelse for
kvalitetssikring av oversettelsene.

Sak 14, 2014

Organisering av redaktørfunksjoner i EJOBA
Vedtak: Erik etablerer en ordning med action-editors innen temaer han finner
hensiktsmessig.

Sak 15, 2014

Dataprogram til NTA og EJOBA for administrasjon av manuskripter
Det var hentet inn oversikt over noen tilbydere av slike programmer. Erik undersøker
videre, og saken tas opp til vedtak på neste møte.

Sak 16, 2014

NAFO-seminaret 2014
Forberedelsene til seminaret er i rute. Det er omkring 400 påmeldte per i dag, og det
gjenstår omkring 1 ½ måned til påmeldingsfristen utløper.
Med hensyn på programmet gjenstår noen sammendrag til tilleggsseminaret, og
programkomitéen vil ta i mot posterbidrag frem til 7. april. Det skal sendes ut en ny
e-post med oppfordring om å sende inn postere til programmet.

Sak 17, 2014

Årsmøtet 2014
Styret har ingen vedtakssaker man ønsker å fremme for årsmøtet. Det er imidlertid
sendt ut en invitasjon til medlemmene om å melde saker eller komme med innspill til
styret i anledning årsmøtet. Frist for slike innspill er satt til 21. mars. Arbeidet med å
forberede årsmøtet sluttføres på neste møte.

Sak 18, 2014

Evaluering av konferansen «Effektiv innsats i skolen»
Konferansen hadde en oppslutning på 120 deltakere, og styret anser at den var en
suksess. Lokalene hos Høgskolen i Oslo og Akershus var svært godt egnet, og bistand
fra de ansatte på Høgskolens kurs- og konferansesenter bidro til en smidig
gjennomføring. Den tidsmessige plasseringen av konferansen i slutten av januar er
imidlertid ikke optimal med hensyn på administrativ kapasitet i foreningen, ettersom
det samtidig pågår mye arbeid i forbindelse med forberedelsene til NAFO-seminaret.
Økonomisk antas konferansen å gå med et lite underskudd.

Sak 19, 2014

Temakonferanse høsten 2014
Mulighetene for å arrangere en temakonferanse høsten 2014 ble diskutert. Aktuelle
tema som ble trukket frem var «Atferdsanalyse og idrett» og «Alternativ og
supplerende kommunikasjon». Diskusjonen tas videre på neste møte.

Sak 20, 2014

Eventuelt
Tidligere ble det operert med at søknader til Helge Morsets stipendfond ble
behandlet to ganger i året, mot nåværende praksis der søknader behandles
fortløpende. Det ble diskutert om vi burde gå tilbake til den tidligere ordningen med
to årlige behandlinger. Saken tas opp igjen senere.

Referat:
Thor Jonny Eriksen

