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Referat fra styremøte i NAFO 21.11.2019 

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

Tilstede via Skype: Silje, Jonny 

Forfall: Ingen 

Saksliste 
 

Sak 30, 2019 Godkjenning av innkalling/saksliste 

  Innkallingen ble godkjent 

Sak 31, 2019 Godkjenning av referat fra møtet 20.08.2019 

  Referatet ble godkjent 

Sak 32, 2019 Statusrapport fra virksomhetsområdene  

a) Økonomi 

Foreløpige tall indikerer et beskjedent overskudd for 2019 

 

b) Daglig drift/medlemsservice 

Ikke noe spesielt å referere 

 

c) Internasjonale forhold/EJOBA 

Kontraktsperioden med Taylor & Francis utløper ved utgangen av 2020, og vi må 

iverksette forberedelser til kontraktsforhandlinger på nyåret. Erik rapporterer om 

betydelige utfordringer med visse deler av samarbeidet med dem. Dette må tas 

inn som en del av forberedelsene og kontraktsforhandlingene. 

d) NTA  

Ikke noe spesielt å referere 

 

e) Lokallagsvirksomhet 

Lokallaget i Østfold har gjennomført et nytt vellykket og utsolgt arrangement på 

Litteraturhuset i Fredrikstad. 

Sak 33, 2019 Oppfølging av momenter fra styrekonferansen 20.09  

Styret gjennomgikk de ulike områdene som ble tatt opp på styrekonferansen.  Sakene 

følges opp videre på senere styremøter.  



 

Sak 34, 2019 NAFO-seminaret 2020 

a) Programarbeid 

Forseminar: Erik arbeider med programmet og gjør undersøkelser med tanke på invitert 

hovedforeleser på forseminaret og gjest på seminaret. 

Hovedseminaret: Programkomitéen har iverksatt review-prosessen, og en innstilling til 

program vil foreligge til neste styremøte 

b) Følgende endringer i satser og retningslinjer for rabatt-tildeling ble vedtatt: 

a. Seminaravgiften for hovedseminaret settes opp med kr. 200,-. Prisen for 

studentmedlemmer beholdes uendret. 

b. Rett til studentmedlemskap følger av at medlemmet mottar studiestipend og/eller 

studielån i hele eller deler av det aktuelle medlemsåret 

c. Studentrabatt forutsetter at deltakeren selv skal betale for seminardeltakelsen. 

d. Seminaravgift for forseminaret beholdes uendret 

 

c) Satser for seminaravgift Informasjons- og markedsføringsstands 

Det forelå et forslag til påmeldingsavgift for informasjons- markedsførings- og salgsstands på 

det kommende seminaret. Styret anså at forslaget hadde behov for justeringer, og saken tas 

opp på nytt på neste møte. 

 

Sak 35, 2019 Eventuelt 

  Det var ingen saker til eventuelt 

 

Referat 

Thor Jonny Eriksen 

 

 

 


