Referat fra styremøte i Nafo 05.01.2011
Til stede: Jon Arne Farsethås, Terje Gundhus, Erik Arntzen, Jon Arne Løkke, Børge
Strømgren, Monica Vandbakk, Ingunn Sandaker og Thor Jonny Eriksen (ref)
Forfall: Torunn Lian

Saksliste
Sak 1, 2011

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 2, 2011

Godkjenning av referat fra møte 09.12.2010
Referat fra møte 09.12.2010 ble godkjent

Sak 3, 2011

Statusrapport fra virksomhetsområdene
a. Økonomi
b. Daglig drift/medlemsservice
c. Web/Dataløsninger
d. Internasjonale forhold/EJOBA
e. NTA
f. Lokallagsvirksomhet
Det ble ikke gjort vedtak i denne saken.

Sak 4, 2011

Nafo-seminaret 2011
Det ble ikke gjort vedtak i denne saken.
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Sak 5, 2011

EJOBAs fremtid og forholdet til EABA
A. Det er publisert nye nettsider for Ejoba inneholdende bl.a. et system for
søking i elektroniske artikler (pdf). Sidene mangler imidlertid funksjoner for å
regulere tilgang til artikler avhengig av abonnementsstatus.
Vedtak: Det settes av en økonomisk ramme på kr. 10.000,- for utvikling av et
påloggings- og brukerautentiseringssystem på Ejobas nettsider.
B. Man ønsker å tilby kredittkortbetaling for tilgang til elektroniske
enkeltartikler via nettsidene. I tillegg ønsker man å tilby bestilling av
abonnement på samme måte.
Vedtak: Det settes av en økonomisk ramme på kr. 20.000,- til utvikling av
følgende funksjoner på Ejobas nettsider:
1. Kredittkortkjøp av elektroniske enkeltartikler
2. Bestilling av abonnement med kredittkortbetaling
3. Mulighet for eksport og import av abonnentlister slik at systemet kan
synkroniseres med foreningens medlemsdatabase.
C. Nafostyret ønsker å bistå European Association for Behaviour Analysis
(EABA) som har en svak økonomi. I tillegg ønsker man å sørge for bred
tilgang til Ejoba.
Vedtak: Nafo tilbyr å distribuere EJOBA til alle EABAs medlemmer
vederlagsfritt i 2011. Fra 2012 og inntil videre tilbyr Nafo å distribuere
tidsskriftet til EABAs medlemmer mot dekning av portokostnadene.

Sak 6, 2011

Strategidiskusjon vedr. Nafos utadrettede virksomhet.
Saken ble utsatt til et senere møte

Sak 7, 2011

Årsmøteforberedelser
Det ble ikke gjort vedtak i denne saken.

Sak 8, 2011

Eventuelt
Det ble ikke gjort vedtak under eventuelt.

