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Referat fra styremøte i NAFO 04.06.2019 

 
Tilstede: Terje, Monica, Erik, Hanne, Silje, Jon, Jonny, Børge og Thor Jonny 

Forfall: Ingen 

Saksliste 
 

Sak 16, 2019 Godkjenning av innkalling/saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent 

Sak 17, 2019 Godkjenning av referat fra møtet 27.03.2019 

  Referatet ble godkjent 

Sak 18, 2019 Statusrapport fra virksomhetsområdene 

a) Økonomi. Inntektene fra seminaravgift for NAFO-seminaret er i hovedsak 

kommet inn. Aktuelle betalingspåminnelser vil bli sendt ut før sommerferien. 

b) Daglig drift/medlemsservice 

Det er fortsatt visse utfordringer knyttet til programvisning i ny web-løsning. Bl.a. 

huskes ikke økt i grafisk visning, og lysark fanges ikke opp i importen. Dette tas 

opp med leverandøren. 

c) Internasjonale forhold/EJOBA 

Neste konferanse i regi av EABA blir i Tampere i 2020. ABAI avholder 

internasjonal konferanse i Stockholm til høsten. ABAI Annual Conference i 2020 

skal avholdes i Washington.  

EJOBA . Det har over tid vært en del utfordringer med en ny stab hos Taylor & 

Francis i India. Dette har begynt å bedre seg den senere tiden. 

d) NTA  

Nr. 1, 2019 blir klar før sommeren. Elektronisk versjon av tidsskriftet ble 

diskutert, og det var enighet om å endre praksis slik at artiklene publiseres 

elektronisk fortløpende etter hvert som de ferdigstilles.  

e) Lokallagsvirksomhet 

Ikke noe spesielt å referere 

  



 

Sak 19, 2019 Lønn for organisasjonssekretær 

Bakgrunn og diskusjon: Styret har via regnskapsfører mottatt lønnskrav fra 

organisasjonssekretær. Lønnskravet er begrunnet i at ansvar og innhold i stillingen er 

endret siden ansettelsen fant sted i 2013. Det bes om at stillingen lønnes tilsvarende 

statens lønnstrinn 76, men at stillingsstørrelsen på 75% beholdes. Stillingen er i dag 

lønnet tilsvarende statens lønnstrinn 61. 

Styret anser lønnskravet som rimelig, Foreningens regnskapsfører har blitt konsultert, 

og det vurderes at foreningens økonomiske situasjon kan håndtere de økte 

lønnskostnadene. 

Vedtak: Stillingen som organisasjonssekretær avlønnes med virkning fra juni 2019 i 

henhold til statens lønnstrinn 76. Stillingsstørrelsen på 75% beholdes. 

Sak 20, 2019 Forberedelse til styrekonferanse høsten 2019 

 

Det skal avholdes en konferanse for styret 20. til 21.09. Temaet på konferansen er 

først og fremst NAFOs rolle med tanke på å utbre atferdsanalyse. Det skal også settes 

av tid til å diskutere foreningens forhold til kommersielle virksomheter som er 

interessert i foreningen og særlig NAFO-seminaret. 

Sak 21, 2019 NAFO-seminaret 2019: Evaluering 

 

NAFO-seminaret anses også i år å ha vært en stor suksess både med hensyn på 

program, oppslutning og organisering. Det ble diskutert hvorvidt man bør ha en 

ordning med nettbasert evalueringsskjema. Dette blir tatt opp igjen senere. 

Sak 22, 2019 NAFO-seminaret 2020: Program 

Styret diskuterte aktuelle temaer og invitasjoner til neste års forseminar. Flere 

aktuelle temaer kom opp, og saken tas opp igjen på neste møte. 

Sak 23, 2019 Eventuelt 

  Det var ingen saker til eventuelt. 

 

Referat: Thor Jonny Eriksen 

 

 

 


