Referat fra styremøte i NAFO 06.06.2013
Til stede: Jon Arne, Terje, Torunn, Jonny, Erik og Thor Jonny (ref)
Forfall: Jon, Børge, Monica

Saksliste
Sak 29, 2013

Godkjenning av innkalling/saksliste
Innkallingen ble godkjent

Sak 30, 2013

Godkjenning av referat fra møtet 24.04.2013
Referatet ble godkjent

Sak 31, 2013

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

Økonomi
Daglig drift/medlemsservice
Internasjonale forhold/EJOBA
NTA
Lokallagsvirksomhet
Studentlaget i Oslo og Akershus har hatt et vellykket åpningsmøte med omkring
50 deltakere. De har videre lagt planer for temakvelder fremover.
Det var ikke noe spesielt å referere fra de øvrige statusrapport-sakene.

Sak32, 2013

Evaluering av NAFO-seminaret 2013 (Diskusjonssak)
Styret anser at årets NAFO-seminar var en suksess, og det er liten grunn til å gjøre
større endringer med hensyn på hvordan seminaret gjennomføres. Det ble allikevel
konkludert med at enkelte ting bør forbedres eller gjøres annerledes.


Programkomitèen. Programkomitèen gjorde et godt arbeid med å få på plass
programmet. Vi hadde imidlertid visse utfordringer med å få på plass
introdusører til forelesningene. Til neste års seminar må det tydeliggjøres for
programkomitèen at dette er en del av komitèens arbeid. Komitèmedlemmene
for årets seminar skal forespørres om å stille på nytt til 2014-seminaret. I tillegg
gjøres det forsøk på å rekruttere to medlemmer fra studentlaget i Oslo og
Akershus. Disse bør få et spesielt ansvar for å arbeide med posterprogrammet.
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Sak 33, 2013

Introdusører. Det eksisterer ingen retningslinjer for hvordan introduksjon av
forelesere skal gjøres. Dette har medført at praksis er svært skiftende. Det bør
vurderes om det skal utarbeides slike retningslinjer.
Foreleseraperitiffen. Det bør holdes en tale til foreleserne på vegne av styret i
foreningen. Det er ellers tradisjon for å invitere lokallagsstyremedlemmene til
dette arrangementet, men det kan være en utfordring å nå ut med invitasjoner til
alle ettersom oversikten over lokallagsstyremedlemmer er krevende å
vedlikeholde. For å løse dette innarbeides en oversikt over lokallagsverv i
foreningens database.
Workshopsesjonen. Arbeidsutvalget til programkomitèen bør diskutere om det
bør legges en avgift på deltakelse på workshops.
Forelesningssaler: Storefjellhallene (i flukt med messehallen) bør ha lydanlegg.

Temakonferanse (Diskusjonssak)
Styret går inn for å avholde en temakonferanse om atferdsanalyse i skolen i
begynnelsen av 2014. Børge, Torunn og Thor Jonny arbeider videre med dette frem
til neste styremøte.

Sak 34, 2013

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

