Referat fra styremøte i Nafo 09.09.2010
Til stede: Jon Arne Farsethås, Terje Gundhus, Erik Arntzen, Torunn Lian, Ingunn Sandaker,
Jon Løkke, Børge Strømgren, Monica Vandbakk og Thor Jonny Eriksen (ref)
Forfall: Ingen

Saksliste
Sak 20, 2010 Godkjenning av innkalling/saksliste
Inkalling/saksliste ble godkjent
Sak 21, 2010 Godkjenning av referat fra møte 08.06.2010
Referat fra forrige møte ble godkjent
Sak 22, 2010 Statusrapport fra virksomhetsområdene
a. Økonomi
b.Daglig drift/medlemsservice
c. Web/Dataløsninger
d. Internasjonale forhold/EJOBA
e. NTA
f. Lokallagsvirksomhet
Saken inneholdt ingen vedtakselementer
Sak 23, 2010 Saker fra årsmøtet. Videre behandling fra forrige møte
Vedtak: Referatene fra styremøter gjøres tilgjengelig for medlemmene via
nettsidene våre. Referat legges ut fra og med første møte i inneværende år. De
publiserte referatene vil kun redegjøre for vedtakssaker. I tilfeller der vedtak
omhandler enkeltpersoner, slik som i søknader til Helge Morsets stipendfond,
vil saken anonymiseres. Referat vil bli tilgjengelige på nettet først bli etter at de
er godkjent i styret, og vil derfor ha et etterslep på ett møte.
Sak 24, 2010 Honorering av bidrag til NTA
Vedtak: En gammel praksis med utbetaling av honorar til forfatterne av
artikler som publiseres i NTA avsluttes.
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Sak 25, 2010 Nafo-seminaret 2011
a. Tema for tilleggsseminaret
b. Call for papers. Er det noe spesielt vi bør etterspørre eller gjøre aktuelle
bidragsytere oppmerksom på?
c. Eventuelle presentører/temaer vi bør følge opp uavhengig av call for
papers
Saken inneholdt ingen vedtakselementer
Sak 26, 2010 Diskusjon om NAFO’s rolle – starten på en strategidebatt. Det vises til utsendt
saksfremlegg
Saken inneholdt ingen vedtakselementer
Sak 27, 2010 IT-utvikling. Status og prioriterte områder fremover.
En statusrapport i anledning utvikling av IT-løsninger samt forslag til
satsingsområder frem mot årsmøtet i 2011 ble tatt til etterretning.
Sak 28, 2010 Eventuelt
a. Med sikte på å gjøre EJOBAs artikler tilgjengelig gjennom
artikkeldatabasen til ”PubMed” (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed),
er det nødvendig å legge ned et betydelig antall arbeidstimer for å
tilpasse disse til PubMeds krav. En person med tilknytning til
produksjonen av EJOBA har kompetanse til å lage aktuelle verktøy til å
få gjort dette arbeidet.
Vedtak: Vedkommende tilbys kr. 5.000,- for å lage et foreløpig verktøy
for bearbeiding av Ejoba-artikler og for å lage et estimat over
arbeidstimer som vil kreves.
b. Møteplan for styret høsten 2010
Følgende møtedatoer/tider ble bestemt:
• Torsdag 21. oktober kl. 18:00
• Torsdag 11. november kl. 18:00
• Torsdag 9. desember kl. 18:30.

