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Referat fra styremøte i NAFO 11.02.2021 

 
Til stede: Terje, Erik, Jon, Silje, Hanne, Jonny, Børge, Morten og Thor Jonny 

Forfall: Monica 

Saksliste 
 

Sak 9, 2021 Godkjenning av innkalling/saksliste 

  Innkalling og saksliste ble godkjent 

Sak 10, 2021 Godkjenning av referat fra møtet 07.01.2021 

  Referatet ble godkjent 

Sak 11, 2021 Statusrapport fra virksomhetsområdene  

a) Økonomi 

b) Daglig drift/medlemsservice 

c) Internasjonale forhold/EJOBA 

d) NTA  

e) Lokallagsvirksomhet 

Det var ikke spesielle ting å referere fra disse punktene 

Sak 12, 2021 NAFOs aktiviteter 2021  

Tidligere er det besluttet å arrangere tre digitale temadager og en todagers digital 

konferanse i løpet av våren. I tillegg planlegges et tradisjonelt NAFO-seminar på 

Storefjell til høsten. Status nå er at det for våren er satt ned arbeidsgrupper for hvert 

del-arrangement med utgangspunkt i programkomitéen. Disse gruppene virker å 

være i rute med planleggingsarbeid. Programmet på temadagene settes sammen av 

inviterte bidrag, og store deler av det er allerede på plass. Nettsidene våre er åpnet 

for innsending av programbidrag både til todagerskonferansen og til NAFO-seminaret 

til høsten. Fristen for innsending er satt til 15. april. Det er også lagt ut en nettside 

hvor presentører fra ikke-avholdte, men antatte bidrag fra 2020 blir bedt om en 

tilbakemelding på om de ønsker å avholde presentasjonene sine nå i 2021 isteden. 

 

Om ikke lenge må vi start arbeidet med promotering og vi må åpne for påmeldinger. 

Med hensyn på påmeldinger ble det foreslått at man viderefører ordningen med 



 

grupperabatter og mulighet for «Alle ansatte»-påmelding som vi hadde til NAFO 

Digital 2020. Det ble også foreslått at man i promoteringssammenheng særlig 

fremhever et påmeldingsalternativ som gir adgang til alle vårens aktiviteter under 

ett, og videre at todagers-arrangementet får stort fokus i promoteringen. 

 

Dette siste impliserer at deler av programmet må avklares ganske raskt, noe som 

igjen innebærer at mye ikke kan vente til fristen for innsending av bidrag utløper. 

Flere på møtet påpekte hvordan dette står i et motsetningsforhold til at alle fritt bør 

kunne få programbidrag vurdert av programkomitéen, og at foreningen må unngå å 

komme i en situasjon der personlige kontakter er av betydning for muligheten til å få 

avholde presentasjoner. 

 

Med utgangspunkt i den praktiske situasjonen gikk allikevel styret inn for at 

programmet på todagers-konferansen i større eller mindre grad kan settes sammen 

av inviterte bidrag. Monica forespørres om hun kan bistå den ansvarlige gruppen fra 

programkomitéen som styrets representant. Gruppen bes også om å vurdere 

innkomne bidrag løpende, samt gjennomgå fjorårets ikke-avholdte bidrag. Det skal i 

tillegg opplyses på nettsidene våre om at bidrag som ønskes vurdert spesielt for den 

digitale konferansen må sendes inn så snart som mulig. 

Sak 13, 2021 NAFOs 50-årsmarkering i 2023 

 

NAFO har fått en henvendelse fra et medlem i forbindelse med at foreningen har 50-

årsjubileum i 2023. Henvendelsen omhandlet idéer til utgivelse av en jubileumsbok.  

 

Styret ber om at Terje og Monica kontakter vedkommende og avklarer og diskuterer 

idéene og hvordan bokprosjektet eventuelt kan organiseres og gjennomføres. Saken 

tas deretter opp igjen på et senere styremøte. 

 

Ytterligere planer for markering av 50-årsjubileet ble utsatt til et senere møte. 

Sak 14, 2021 Økonomisk buffer for NAFO 

 NAFO har gjennom mange år hatt en nokså stabil økonomisk reserve tilsvarende i 

størrelsesorden driftskostnader for ett år.  Dette har utgjort omkring én million 

kroner. Foreningens driftskostnader har imidlertid økt de senere årene, og styret vil 

arbeide for at denne økonomiske bufferen økes til omkring 1,5 millioner kroner de 

nærmeste årene. 

 

Et kostnadsbesparende tiltak det ble besluttet å gjennomføre i denne forbindelse er å 

fjerne ordningen med honorar ved forelesninger på fagkonferanser, men at man 

beholder ordningen med en nøktern dekning av presentørenes utgifter til reise og 

opphold. 

  



 

Sak 15, 2021 Misvisende informasjon om EJOBA fra EABA  

 

European Association for Behavior Analysis har over en periode feilaktig hevdet på 

nettsidene sine at European Journal of Behavior Analysis er utgitt av dem. 

 

Det er sendt et formelt brev til dem undertegnet av NAFOs leder, der de omgående 

bes om å endre denne informasjonen, ettersom det er udiskutabelt at tidsskriftet 

utgis av NAFO. 

 Det skal også undersøkes om det er mulig å få eierskapet formalisert i 

Brønnøysundregisteret. 

  I kjølvannet av redegjørelsen om den feilaktige informasjonen på EABAs nettsider ble 

det også foreslått at NAFO bør formalisere prosedyrene for utnevning av redaktør for 

EJOBA i statuttene. 

Sak 16, 2021 Søknader til Helge Morsets stipendfond 

 

Vi har mottatt en søknad om økonomisk støtte til et Masterprosjekt. I retningslinjene 

for stipendfondet er det angitt at støtte ikke gis til utdanning eller formelt 

kvalifiserende aktiviteter. Styret anser derfor at søknadene faller utenfor rammene 

av hva fondet kan gi støtte til. 

 

Vedtak: Søknaden avvises 

Sak 17, 2021 Tidsskrift og konferanseprogram: Er det behov for etiske språkregler?  

 

I Association for Behavioral Analysis International (ABAI) pågår for tiden et stort 

arbeid med bl.a. kvalitetssikring av språk med hensyn på potensielt diskriminerende 

eller krenkende formuleringer. 

 

Det ble foreslått på styremøtet at NAFO kanskje bør gjøre et tilsvarende arbeid. Det 

synes også å være tilfelle at presentasjoner på konferansene våre og artikler i 

publikasjonene våre har et beskjedent innslag av personer med annen etnisk 

opprinnelse enn norsk, og at dette er noe NAFO bør vurdere tiltak for å endre på. 

 

Styret anser at det bør planlegges en styrekonferanse til høsten som gir rom for 

bredere diskusjoner enn et vanlig styremøte tillater, og at blant annet dette temaet 

da kan settes på dagsorden. 

Sak 18, 2021 Eventuelt 

  Det var ingen saker til eventuelt 

 

Referat: 

Thor Jonny Eriksen 


