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Referat fra styremøte i NAFO 07.01.2021 

 
Til stede: Morten, Terje, Erik, Monica, Hanne, Jon, Thor Jonny 

Forfall: Jonny, Silje 

Saksliste 
 

Sak 1, 2021 Godkjenning av innkalling/saksliste 

  Innkallingen ble godkjent 

Sak 2, 2021 Godkjenning av referat fra møtet 30.11.2020 

  Referatet ble godkjent 

Sak 3, 2021 Statusrapport fra virksomhetsområdene 

a) Økonomi 

Det ble redegjort for økonomisk status, og lagt frem et likviditetsbudsjett. 

Likviditeten ved årets oppstart er god. Kontantbeholdningen er på i overkant av 

750.000,- og det forventes innbetalinger av utestående fordringer på omkring 

100.000 i løpet av de nærmeste ukene. 

b) Daglig drift/medlemsservice 

Arbeidet med å erstatte eksisterende dataserver pågår. Istedenfor å anskaffe en 

ny, er det inngått en avtale om leie av serverkapasitet i et av Microsoft sine 

datasentre. 

c) Internasjonale forhold/EJOBA 

Det er en generell tendens at internasjonale konferanser blir avholdt som digitale 

arrangement fremover. 

Den finske atferdsanalytiske foreningen og den europeiske atferdsanalytiske 

foreningen er orientert om at abonnementsprisen på EJOBA økes fra 10€ til 15€ 

fra og med i år. 

Det er oppdaget feil i årstallsoppføringer i pdf-versjoner av en rekke EJOBA-

artikler på T&F sin web-løsning. 

d) NTA 

Innsendingen av manuskripter er tilfredsstillende. Ellers ikke noe spesielt å 

bemerke vedr. NTA 

e) Lokallagsvirksomhet 

Det var ikke noe spesielt å referere fra lokallagsvirksomhet. 



 

Sak 4, 2021 Evaluering av årsmøtet 

 Styret vurderer at gjennomføringen av årsmøtet forløp på en god måte. 

Sak 5, 2021 Aktiviteter for våren (Diskusjonssak) 

 Basert på tidligere styrediskusjoner samt innspill fra programkomitéen ble det 

konkludert med følgende: 

 

Det arrangeres tre frittstående dager med livesendinger samt en to-dagers digital 

konferanse i løpet av våren. De tre frittstående dagene arrangeres i mars, april og 

mai. To-dagers-konferansen gjennomføres i juni. Fra tidligere er det besluttet at den 

første frittstående dagen skal ta for seg grunnleggende atferdsanalyse. Temaer for de 

øvrige skal være: 

 Dag #2: Et atferdsanalytisk blikk på terapi- og behandlingsformer som har 

opprinnelse/tilhørighet utenfor atferdsanalyse og presentasjoner fra 

tredjegenerasjons atferdsanalyse. 

 

Dag #3: Opplæring og undervisning. Fra barnehage til universitet. (Opplæring i 

dagliglivsferdigheter er ikke tenkt som en del av denne dagen.) 

 To-dagerskonferansen: Som vanlig på f.eks. NAFO-seminaret blir denne ikke 

avgrenset til ett tema. Det planlegges imidlertid at «Atferdsanalytikeres samarbeid 

med andre faggrupper» skal være ett av temaene som dekkes. 

Utarbeiding av programinnhold og programoppsett gjøres dels gjennom å 

etterspørre bidrag via nettsidene, og dels gjennom invitasjoner. Det utpekes 

ansvarlige personer fra programkomitéen og styret til de ulike dagene og til 

konferansen. Det innkalles til et møte i programkomitéen i nærmeste fremtid. 

 

Så snart som mulig skal nettsidene åpnes for innsending av programbidrag både til 

vårens aktiviteter og til høstens NAFO-seminar. Innsenderne må gjøres oppmerksom 

på at det er programkomitéen som avgjør hvilke arrangementer som antatte bidrag 

får plass på. 

Det sendes også ut en forespørsel til de som fikk antatt bidrag til fjorårets NAFO-

seminar. De bes svare på om de ønsker å opprettholde bidraget sitt. Hvis de ønsker 

det, vil programkomitéen avgjøre om de passer best inn i programmet på våren eller 

på seminaret til høsten. 

Med hensyn på de praktiske og arrangementsmessige sidene ved vårens aktiviteter 

ble Thor Jonny og Morten tildelt ansvar for å legge frem et planforslag på neste 

styremøte. 

 

 



 

Sak 6, 2021 NAFO-seminaret 2021  

Seminaret avholdes uten noe tematisk forseminar, og starter da på torsdag 

ettermiddag 28. oktober og avsluttes søndag 31. oktober. 

Forholdet mellom eksperimentell, konseptuell og anvendt atferdsanalyse skal inngå i 

programmet. Det skal etterspørres aktuelle bidrag på nettsidene, og det skal pekes ut 

noen i programkomitéen som får spesielt ansvar for å sikre at det kommer med i 

programmet gjennom eventuelt å forestå invitasjoner. 

Sak 7, 2021 Stillingsstørrelse for organisasjonssekretær  

 Digitale aktiviteter i NAFO i 2020 har medført en økning i arbeidsmengde for 

organisasjonssekretær. Det planlegges for at slike aktiviteter videreføres fremover. 

Organisasjonssekretær har bedt styret vurdere om stillingsstørrelse derfor kan økes 

fra 75% til 100%. Styret legger til grunn at det økte aktivitetsnivået også vil resultere i 

økte inntekter, slik at det er økonomisk bærekraftig for foreningen å påta seg økte 

lønnskostnader. 

 Vedtak: Stillingen som organisasjonssekretær økes til 100% fra og med januar 2021. 

 (Organisasjonssekretær var ikke til stede under diskusjon og avstemning over denne 

saken. Punktet er referert av fungerende leder, Monica Vandbakk) 

Sak 8, 2021 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt 

 

Referat 

Thor Jonny Eriksen 

 

 


