NYHETSBREV nr 2
Mai 2014
Utgivelseskalender for 2014:
Nyhetsbrev nr 3 = August
Nyhetsbrev nr 4 = November

Nyhetsbrev nr 2 2014 inneholder 6 sider:
Vi tar i mot meningsutvekslinger, forslag til saker og synspunkter
fra våre kjære medlemmer med takk!
Send gjerne mail til styret på: post@nafs.no
Tusen takk til medlemmer
som har bidratt til dette nyhetsbrevet 

Informasjon fra styret
Den 4. mai 2014 ble det holdt styremøte i NAS på Skype, der konstituering av
styret var et viktig tema på dagsorden, med valg av leder spesielt. Enstemmig
vedtatt og etter de føringene som ble gitt ved årsmøtet er det nye styrets
struktur som følger:
Leder: Marit T. Kjellmark
Nestleder: Britt Janne Karlsen
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Kasserer: Anna B. Compton
Sekretær: Gry E. Eskeland
Styremedlem og hovedansvarlig Fagdag 2015: Karin B. Lyng
Styremedlem: Sofie Lillebø
Styremedlem: Beathe Pilskog

På vegne av alle medlemmene i NAS takker vi for et supert engasjement og
en flott innsats fra avtroppende leder Anne Woldmo og styremedlem
Agnethe B. Erland!!
Det nye styret kommer blant annet til å ha fokus på:
- Henvendelse overfor forsikringsselskap og inkludering av atferdsbehandling
- Henvendelse til aktuell tv-kanal(er) og pressemelding angående Cesar Milan
- NAS som fortsatt høringsinstans for Mattilsynet
- Fagdag/helg 2015
Årsmøtet søndag 23. mars
Referat fra årsmøte i NAS søndag 23. mars 2014 på Quality Airport Hotel
Stavanger
Til stede: Anne Woldmo, Gabrielle Kielland, Mari Skovsgaard Berg, Marit T.
Kjellmark, Britt Janne Karlsen, Karin Beate Lyng, Agnete B. Erland, Gry
Eskeland og Tone Hope Andreassen
Formaliteter;
a) Innkalling ble godkjent. Styret beklaget at budsjett og regnskap manglet i
innkallingen (på grunn av tekniske problemer)
b) Tone Hope Andreassen ble valgt som referent
c) Anne Woldmo ble valgt som ordstyrer
d) Tellekorpset bestod av Gabrielle Kielland og Mari Skovsgaard Berg
Sak 1. Styrets årsberetning
Årsberetningen fra styret ble tatt til etterretning.
Sak 2. Forslag til endringer i sertifiseringsreglene
I tillegg til dagens regler foreslås det;
Nytt punkt etter punkt 6:
Praksiskrav for hest
For hest er det to mulige måter å fylle kravene til praksis:
 Holdt 120 timer hestekurs og hatt minimum 20 konsultasjoner, og skrevet rapport fra tre
av konsultasjonene. For hestekurs gjelder at det må være minst fire deltakere på kurset.
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I tillegg skal en ha hatt tre hospiteringer hos NAS-sertifisert[1] atferdskonsulent, og
skrevet rapport fra hver av de tre.

Hatt minimum 50 konsultasjoner, og skrevet rapport fra tre av konsultasjonene.
I tillegg skal en ha hatt tre hospiteringer hos NAS-sertifisert atferdskonsulent, og skrevet
rapport fra hver av de tre.

I tillegg til praksiskravet for søknaden skal kandidaten også vise egne praktiske ferdigheter for en
praktisk sensor under 4 timer hestekurs eller en atferdskonsultasjon.

Overskrifta i punkt 7.2.1. endres til:
Avholdte hunde- og hestekurs

I punkt 9 resertifisering legges til:
For hest:

Minimum 20 konsultasjoner, evt 10
konsultasjoner og 30 timer hestekurs, i løpet
av de siste fem år.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 3. Forslag til endring av medlemskontingent
Det ble enstemmig vedtatt å øke medlemskontingenten fra kr. 400,- til 600,-.
Den nye kontingenten trår i kraft fra 1.1.2015.
Sak 4. Årsregnskap 2013
Som nevnt tidligere ble dessverre ikke regnskapet ferdig til sakspapirene skulle
sendes ut. Revisor har revidert regnskapet og godkjent alle poster.
Årsmøtet godkjente regnskapet for 2013 enstemmig.
Budsjett for 2014 og endelig regnskap for 2013 vedlegges referatet.
NAS har to firmakontoer og det kom et forslag om å se på muligheter for bedre
renteutbytte på disse to.
Sak 5. Valg av styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen
Følgende plasser i styret var på valg; leder, sekretær og to styremedlemmer.
Leder velges for et år, og de øvrige for to år.
Årsmøtet ga styret anledning til å konstituere seg selv, og det vil bli valgt leder
på 1. styremøte etter årsmøtet.
Følgende ble enstemmig valgt:
Gry Eskeland (tok gjenvalg)
Marit T. Kjellmark (tok gjenvalg)
Britt Janne Karlsen (ikke på valg)
Beathe Pilskog (ny)
Sofie Lillebø (ny)
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Valgkomite;
Aina Norum (ny)
Anne Marit Hagen (ikke på valg)
Maria Veggeland (ikke på valg)
Revisor:
Kleo Delaveris er fortsatt ønsket som revisor, og årsmøtet ber om at hun
fortsetter.
Årsmøtet ble avsluttet med blomsteroverrekkelse til Karin Beathe Lyng, Agnete
B. Erland for ekstra innsats i forbindelse med fagdagen, og til Anne Woldmo for
flott innsats som leder i NAS.

Tone Hope Andreassen, referent
Bergen 26.3.2014

Fagdag lørdag den 22. mars
Foredragsholderne Tobias Gustavson og Ruth Newberry imponerte med sine
forelesninger om aktuelle tema som stress og sosial utvikling. Helgen innebar
også muligheter for å bygge nettverk og muligheter til ikke bare faglig men også
sosialt påfyll 
Referat fra fagdagen kommer i neste nummer av nyhetsbrevet 
Aktuelt
Mattilsynet hadde møte om dyrevelferd 29. april, og Gry Eskeland
representerte NAS på dette møtet. Flere interessante saker var på dagsorden,
og NAS vurderer det derfor som interessant å stille på lignende møter
fremover.

Styret i NAS setter stor pris på engasjement hos sine medlemmer!
Innspill og artikler m.m. mottas med takk : - )
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 Mange ønsker om en fin sommer fra styret i NAS 
Jeg takker for meg og ønsker Beathe velkommen
som ny redaktør for NAS sine Nyhetsbrev 

på vegne av styret i NAS

Britt Janne Karlsen
nestleder
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Annen generell info:
De reviderte sertifiseringsreglene finner du på NAS sin hjemmeside:
http://nafs.no/bliatferdskonsulent/
sertifiseringsordning-for-atferdskonsulenter
Sertifiseringskomitéen består av:
Gry Eskeland (leder)
Espen Gudim
Gry Løberg
Kleo Delaveris

Valgkomiteen består av:
Maria Veggeland
Anne Marit Hagen
Aina Norum (ny)

6

