Referat fra styremøte i NAFO 16.09.2015
Til stede: Terje, Erik, Monica, Jon, Hanne, Børge, Jonny og Thor Jonny
Forfall: Jon Arne

Saksliste
Sak 19, 2015

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkalling/saksliste ble godkjent

Sak 20, 2015

Godkjenning av referat fra møtet 24.04.2015
Referatet ble godkjent

Sak 21, 2015

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

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Internasjonale forhold/EJOBA
NTA
Lokallagsvirksomhet
Studentlaget i Oslo og Akershus planlegger dagskonferanse om klinisk
atferdsanalyse 30. oktober.

Det var ellers ikke noe spesielt å referere fra statusrapportene
Sak 22, 2015

EJOBA. Status for samarbeidet med Taylor & Francis
Samarbeidet med Taylor & Francis er etablert, og første utgave for i år kom ut for litt
siden. Omleggingsfasen har krevet mye arbeid, og utgivelsen ble noe forsinket. Neste
nummer er planlagt publisert om kort tid. Editorial Management-systemet forventes
ferdigstilt i nærmeste fremtid, og Taylor & Francis har påbegynt arbeidet med å få
tidsskriftet inkludert i relevante databaser. Med hensyn på tilgang til tidsskriftet for
NAFOs medlemmer, skal et eget påloggingssystem basert på medlemsregisteret vårt
klargjøres om kort tid. Dette systemet vil også gjøres tilgjengelig for medlemmene av
EABA og SKY Association (den finske atferdsanalytiske foreningen)
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Sak 23, 2015

NAFO-seminaret 2016
Nettsider for seminaret publiseres så snart praktisk mulig.
Det ble satt ned en gruppe bestående av Jon Arne, Terje, Jonny, Hanne og Thor
Jonny. Disse setter ned en programkomité og tar ansvar for å lede arbeidet med
programmet til hovedseminaret. Monica får med seg to personer fra
programkomitéen til å ta spesielt ansvar for innhenting av postere.
Det ble også startet diskusjoner om tema til forseminaret. Spørsmålet tas opp på nytt
på neste møte.

Sak 24, 2015

Helge Morsets stipendfond
Stipendfondet har mottatt en søknad om støtte til utarbeiding av en brosjyre om
atferdsanalyse. Styret diskuterte søknaden og konkluderte med at produksjon av
brosjyrer antas å være en lite fruktbar fremgangsmåte for promotering av
atferdsanalyse.
Vedtak: Støtte til den omsøkte brosjyreproduksjonen ble ikke innvilget.

Sak 25, 2015

Innspill til styret vedrørende utdaterte og feilaktige beskrivelser av atferdsvitenskap
og atferdsanalyse i lærebøker.
Med bakgrunn i diskusjoner i sosiale medier har styret mottatt en henvendelse
vedrørende feilaktige og utdaterte beskrivelser av atferdsanalyse i faglitteratur. I
henvendelsen foreslås det at NAFO kan nedsette en gruppe som kan kontakte og
opplyse forfattere og andre ansvarlige om de aktuelle feilene.
Selv om det forekommer både åpenbare feilbeskrivelser og utdaterte fremstillinger
av atferdsanalyse i litteraturen, er det styrets syn at nedsettelse av en slik gruppe
fremstår som en lite hensiktsmessig metode for presentasjon av fagkritikk. Etter det
styret forstår har dessuten en lignende fremgangsmåte vært forsøkt av Association
for Behavior Analysis tidligere, og erfaringene deres frister ikke til gjentakelse.

Sak 26, 2015

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat
Thor Jonny Eriksen

