Referat fra styremøte i NAFO 04.12.2014
Til stede: Terje, Erik, Jon, Monica, Hanne, Christian og Thor Jonny
Forfall: Jon Arne, Jonny og Børge

Saksliste
Sak 55, 2014

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 56, 2014

Godkjenning av referat fra møtet 25.09.2014
Referatet ble godkjent

Sak 57, 2014

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a) Økonomi
Christian orienterte om foreløpig regnskap for perioden til og med oktober. Det
kan se ut til at 2014 vil gå med et lite underskudd.
b) Daglig drift/medlemsservice
Det ble ikke rapportert om spesielle forhold knyttet til drift og medlemsservice
c) Internasjonale forhold/EJOBA
EJOBA nr. 2/2014 er klar for trykking i nærmeste fremtid
d) NTA
Også NTA sin utgave nr. 2 er på det nærmeste klar til trykking
e) Lokallagsvirksomhet

Sak 58, 2014

Søknad til Helge Morsets stipendfond
Det var tilkommet nye opplysninger i anledning en tidligere avslått søknad om
reisestøtte i anledning deltakelse på en konferanse, og styret behandlet søknaden på
nytt.
Vedtak: Søknaden innvilges med kr. 5.000,-
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Sak 59, 2014

Gjenstående midler etter tidligere lokallag i Oslo og Akershus
Et tidligere lokallag i Oslo og Akershus ble etter lang tids inaktivitet ansett som
nedlagt av NAFO i 2008. Økonomiske midler etter dette lokallaget har vært frosset i
påvente av et nytt initiativ til å opprette et lokallag i det samme området. Et slikt
initiativ har ikke kommet.
Vedtak. Gjenstående midler etter lokallaget i Oslo og Akershus tilbakeføres til NAFO
som driftsmidler.

Sak 60, 2014

EJOBA. Status vedrørende mulig samarbeid med Taylor & Francis
Vi har mottatt forslag til en avtale fra Taylor & Francis vedrørende samarbeid om
EJOBA. Avtaledokumentet er omfattende og komplisert, og styret anser at det må
innhentes ekstern juridisk bistand til å vurdere det. Thor Jonny besørger kontakt med
en advokat med kompetanse på området.

Sak 61, 2014

NAFO-seminaret 2015 (Diskusjonssak)
Det er kommet inn mange bidrag til programmet på det kommende NAFO-seminaret.
Programkomitéen arbeider med å reviewe det innkomne materialet, og et
programforslag skal foreligge til vedtak på styremøte i januar.
Programmet planlegges publisert på nettsidene i siste halvdel av januar.

Sak 62, 2014

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Referat
Thor Jonny Eriksen

