
 

Norsk atferdsanalytisk forening – Org.nr. 989 506 048 – Kiserødveien 30 - 3231 SANDEFJORD - Tlf 33 80 65 70 

 

Årsmøte i NAFO, 29.10 2021, kl. 19.00 

Møtet avholdes på Storefjell høyfjellshotell 
 

Dagsorden: 
 

1. Konstituering, valg av møteleder og referenter  

2. Årsmelding 

3. Foreningens økonomi: Regnskap og budsjett 

4. Internasjonale forbindelser 

5. Vedtaksaker 

6. Valg 

7. Eventuelt 

 

Årsberetning 
 

Pandemi, økonomi og nye aktiviteter 

Landet – og foreningen – ser nå ut til å være på vei ut av en pandemiperiode på ett og et halvt år. I 

denne tiden har det ikke vært mulig å avholde arrangementet som på mange måter er selve 

ryggraden i foreningens liv, det årlige NAFO-seminaret. 

Under pandemien har styret tatt initiativ til nye aktiviteter i form av digitale arrangementer. Dette 

har vært nødvendig av finansielle grunner, men har samtidig også vært en viktig måte å fylle rollen 

vår med å utbre og utdype kunnskap om atferdsanalyse.  I perioden har vi anskaffet utstyr som 

kreves til digitale produksjoner. I tillegg har tillitsvalgte og andre som har vært involvert i prosjektene 

opparbeidet en betydelig kompetanse på området, og dette vurderer vi som viktig å utnytte videre i 

årene fremover. 

Det er en kjensgjerning at pandemien tidvis har representert en stor økonomisk bekymring. Den 

første tiden var frykten for konkurs svært reell, men oppsparte midler, engasjement blant 

medlemmene, og betydelig oppslutning om det første digitale arrangementet ga oss et økonomisk 

pusterom, og underskuddet for 2020 ble vesentlig mindre enn estimatene tidligere på året tydet på. 

Det foreligger ikke noe regnskap for 2021, og i skrivende stund er ikke de økonomiske resultatene fra 

årets NAFO-seminar klare. De digitale arrangementene har imidlertid gitt gode inntekter også i år, og 

slik situasjonen ser ut nå, har styret små bekymringer for foreningens økonomi den nærmeste tiden. 

  



 

Internasjonale forbindelser og tidsskrift 

European Journal of Behavior Analysis har over en lengre periode blitt utgitt i samarbeid med 

forlagshuset Taylor & Francis. Samarbeidet er i hovedtrekk godt, og det er god tilstrømming av 

manuskripter. Elektronisk tilgang til tidsskriftet er inkludert for alle medlemmer av foreningen. 

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse utgis to ganger i året. I pandemi-perioden har tidsskriftet av 

økonomiske grunner kun kommet ut elektronisk. Styret diskuterer for tiden om dette bør bli en varig 

ordning, eller om vi bør gjenoppta en trykket versjon i 2022. 

Styrekonferanse 

Selv om styret i NAFO har jevnlige møter, har vi over tid erfart at disse ikke gir tilstrekkelig rom for å 

diskutere spørsmål utover praktiske nødvendigheter knyttet til f.eks. arrangementene våre.  

I høst har vi derfor avholdt en heldags styrekonferanse som ble dedikert til noen overordnede 

spørsmål. En av diskusjonene omhandlet atferdsanalyse og etikk. Tidligere har NAFO-styret 

konkludert med at det ikke er hensiktsmessig for foreningen å utarbeide fagetiske retningslinjer, 

ettersom slike allerede foreligger for faggruppene som utgjør medlemsmassen vår. 

Derimot er det nå enighet i styret om at foreningen bør bekjentgjøre en erklæring om atferdsanalyse 

og etikk. Erklæringen bør utgjøre foreningens overordnede offisielle standpunkt i etiske spørsmål. Vi 

vil publisere en første versjon av denne på nettsidene i nærmeste fremtid. Styret vil også vurdere om 

erklæringen bør inkluderes i statuttene våre, og vil i så tilfelle fremme forslag om dette til neste 

årsmøte. 
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