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Styrets sammensetning 2008 
 
 
 
Leder:  Torbjørn Slungaard 
Adresse:  Dronningberget 9, 7517 Hell 
Tlf. pr.: 74824568 Mobil: 99699360 E-post: torbjorn.slungaard@ktv.no  
 

Nestleders:  Frid Bogen 
Adresse:  Sundsnesv. 28, 7670 Inderøy  
Tlf. pr.: 74153993 Mobil: 41230210 E-post: fridbogen@hotmail.com  
 

Kasserers:  John Følstad 
Adresse:  Klæbu, 7717 Steinkjer  
Tlf. pr.: 74145125 Mobil: 97514333 E-post: jo-foel@online.no  
 

Sekretærs:  Rolf Ove Viken 
Adresse:  Lilleenget 31, 7800 Namsos  
Tlf. pr.: 74270728 Mobil: 97169179 E-post: rolf.ove.viken@ntebb.no  
 

Studieleder: Karin E. V. Tapio 
Adresse:  Furuskogvegen 33, 7713 Steinkjer  
Tlf. pr.: 40247036    E-post: oss@taakeheimen.no  
 

Styremedlem: Terje Bjerkan 
   Lerkehaugv. 51, 7711 Steinkjer  
Tlf. pr.: 74165776 Mobil: 93819366 E-post: terje.bjerkan@ntebb.no  
 

Styremedlem: Tommy Gilberg 
   7629 Ytterøy  
Tlf. pr.: 74089754 Mobil: 95777205 
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Leder 
 
Da er nok et styre i NFF Nord-Trøndelag konstituert, og vi takker de som gikk ut av 
styret for deres innsats. Vintersamlinga på Trones ble vellykket med godt vær, lunsj ved 
skibakken, bål i lavvoen, bading i bassenget og god mat. Som dere ser av bildene var det 
tendenser til kø i skiheisen av ivrige unger og voksne med ski, kjelker og akebrett. Styret 
mener at vintersamlinga på Trones er verdt å satse videre på! Vi var så heldige å ha med 
oss avtroppende generalsekretær Hege Sundt på vintersamlinga som også holdt et faglig 
innlegg rundt temaet ”Fosterhjemsavtalen og retningslinjer fra Barne- og 
likestillingsdepartementet”. Se også en egen side fra samlinga. 
Planlagte aktiviteter videre utover året er å stille felles lag på St Olavsloppet med 
Fosterhjemstjenesten i Bufetat, familiedag i Øynaparken og badedag. Se egne sider om 
dette i bladet. Badedagen kommer vi tilbake til i neste medlemsblad som er planlagt 
utgitt i oktober. Styret vil også ha et felles møte med fosterheimstjenesten i Bufetat på 
Steinkjer i løpet av høsten. 
Også for NFF Region Midt-Norge skjer det ting. Her er det ambisjoner om å komme mer 
i inngrep med Bufetat på regionsnivå, samt at det jobbes med mulighetene for å få til et 
fosterhjemsstudie ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det sees også på mulighetene for å i 
fellesskap arrangere kurs for fosterforeldre og andre interesserte. 
Vi oppfordrer alle til å bruke rådgivningstjenesten i NFF sentralt, og til ta kontakt med 
oss i styret lokalt om dere har spørsmål eller forslag. Det minnes også om 
fosterhjemsstudiet i Stavanger som det stadig er mulig å melde seg på, selv om fristen 
gikk ut 1. mai. Se linker på informasjonssiden. 

Torbjørn Slungaard 
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Informasjon 
 
Styret ønsker å enklere kunne komme raskt i kontakt med alle medlemmer i 
Nord-Trøndelag: Vi ber derfor alle om å melde inn en eller flere e-postadresser 
de ønsker å motta informasjon/spørsmål på. Send en e-post om dette til leder 
(torbjorn.slungaard@ktv.no), og angi adresse(r) samt om dere kan godta å motta 
medlemsbladet og annen info kun på e-post. Det vil i så fall spare oss for noen 
utgifter til opptrykking og porto! 
Nettsider: Har dere vært inne på NFF sine nettsider i det siste? Der ligger mye 
nyttig informasjon, info om rådgivningstjenesten som NFF tilbyr, link til 
fylkesforeningenes sider, etc. Vi vil starte og legge ut innbydelser, medlemsblader 
osv. på disse sidene. Gode forslag for å gjøre fylkessidene bedre og mer nyttige 
for medlemmene mottas med takk! Send inn tegninger, helst på e-post, og få disse 
lagt ut under barnesidene. http://www.fosterhjemsforening.no 
Fosterhjemsstudiet i Stavanger: ”Utdanning for fosterforeldre, 30 sp” 
Se link under http://www.fosterhjemsforening.no for informasjon. 
  

 

 

Vi deltok i 2007 med fosterforeldre, fosterbarn, fostersøsken og ansatte i Bufetat. 
Vi løp fra Levanger til Østersund. Dette var kjempemoro med innlagt sosial 
sammenkomst og grillaften i Undersåker. 
Laget heter Fosterhjemskameratene og stiller i mosjonsklassen. I år løper vi fra 
Sandvika til Trondheim. Er du gammel eller ung og har lyst, så får du bli med. Det 
er lov å be med seg venner eller bekjente. Vi trenger også noen til å heie på oss, så 
still opp til årets store folkefest! 
Vil du vite mere om selve løpet og etapper, så gå inn på: http://st-olavsloppet.no/ 
For nærmere informasjon/ påmelding så ta kontakt med: 
Bjørn Skei, mob: 46617435, bjorn.skei@bufetat.no 
eller Jon Anders Lillemark, mob: 92286556, john.anders.lillemark@ntebb.no 
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Vintersamlinga 2008 trones 

             
Det var påmeldt totalt 133 personer, hvorav 75 barn og 58 voksne. 
Vi møttes til kveldsmat på Namsskogan Hotell, fredag 7. mars. Etter kveldsmat 
var de fleste voksne med på Årsmøtet (se eget referat). For de som ikke var på 
årsmøtet var det lagt til rette for spill, musikk og DVD i kjelleren. Etter årsmøtet 
var det sosialt samvær. 
Lørdagen rant med fint vær. Vi 
spiste frokost før de fleste barna og 
noen voksne dro ut i parken for å stå 
på ski og ake. Det var også 
anledning til å gå en runde i parken 
og se på de dyrene som var ute.  
De voksne som valgte å bli igjen på 
hotellet for å følge det faglige 
innlegget, fikk høre tidligere 
Generalsekretær Hege Sundt snakke 
om Fosterhjemsavtalen (nye 
punkter) og retningslinjer.  
   
Lunsj ble servert i parken. Det var 
grillet kjøtt og pølser med tilbehør. 
Alle koste seg i det fine været. Etter 
noen timer i parken var det tid for å 
trekke tilbake til hotellet. 
Bassenget er et populært tilbud. Noe 
mange visste å benytte seg av, både 
voksne og barn. 
Så var det klart for festmiddag. 
Nydelig mat vi alle koste oss med. 
Etter middag var det sosialt samvær, 
leik og spill. 
På søndag var det like fint vær og de 
fleste av oss fant veien til parken etter frokost. Der ble vi til det var tid for lunsj. 
Da den var vel fortært, var det på tide å pakke sammen og ta farvel. Vi ses til 
neste år! 
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Årsmøte NFF avd. Nord Trøndelag 2008 
Trones Namsskogan 7.3.2008. 
Innkalling: Godkjent 
Møteleder: John Anders Lillemark. Enstemmig  
Referent Yngve Skaara. Enstemmig 
To til å underskrive protokollen 
Rolf Aune 
Tommy Gildberg 
Årsberetning 
Godkjent med følgende rettinger. 
156 familier pr. d. medlemmer i foreningen 
Årsmøtet avholdt 9 mars 2007 . 
Det motaes støtte til foreninga fra 6 kommuner. 
Regnskap 2007. 
v/ Anne Grete 
Regnskapet fremlagt og godkjent. 
Budsjett 2008. 
Godkjent med en balanse på 161.051,50 
Handlingsplan 2008/2009. 
Godkjent. 
Årsplan / Aktivitetsplan 2007/2008 
Godkjent. 
Merknad 
Forslag om at årsplanen heretter bør følge styret funksjonstid. Vedtatt. 
Verv Valgkomiteens forslag Valgt 
Formann Torbjørn Slungaard Torbjørn Slungaard 
 Rolf Viken Rolf Viken 
 John Følstad John Følstad 
 Terje Bjerkan Terje Bjerkan 
 Frid Bogen Frid Bogen 
Valgkomité   
 Anne Grete Krokstad Enstemmig valgt 
 Yngve Skaara Enstemmig valgt 
Vara Valg komite   
 Tone Magnuson Rehaug Enstemmig valgt 
 John Anders Lillemark Enstemmig valgt  
 
Møte hevet kl 2029. 
Referent: 
Yngve Skaara 
Protokoll Godkjent.                             Rolf Aune                        Tommy Gildberg 
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NFF Nord- Trøndelag  
inviterer til FAMILIEDAG på: 

 
SØNDAG 31. AUGUST 2008. 

Oppmøte fra kl. 10.00 og vi holder på til ca. 16.00 
 

Vi spiller: 
 

Puttball 
Minigolf 
Skotthyll 
Pil og bue 

Eller bare kos 
 

For mer informasjon se: 
www.oynaparken.no 
Adresse: Straumen, Inderøy 
ved Sakshaug gamle kirke 

 
 

Kaffe og vafler når vi kommer. 
Spekematbuffé av kortreist mat. Alternative retter for barn. 
Vi markerer også NFF Nord-Trøndelag sitt 25årsjubileum! 

 
Egenandel: Kr. 200,- pr. familie betales ved ankomst 

Meld inn antall voksne og barn! 
Innen: 17. august 
Til: Frid Bogen 

Helst på E-post: fridbogen@hotmail.com 
Ev. på telefon:74153993, Mobil: 41230210 
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Handlingsplan for 
NFF Nord-Trøndelag 2008 

 
 

Samlinger: 
• Sommersamling (familiedag på Øyna i Inderøy i månedsskiftet, aug/sept). 
• Vintersamling (familiehelg fre-søn i Namsskogan familiepark, mars). 
• Badedag (Dampsaga Bad Steinkjer, november). 

 
Medlemsmøte: 

• Ikke konkretisert for 2008. 
 
Samarbeid med Bufetat: 

• Årlig møte på høsten om organisering av fosterheimstjenesten, kurs og 
samtalegrupper etc. 

• Møter med Bufetat på regionsnivå (regionssak). 
 
Kurs: 

• Informasjon og oppfordring til kursing etc. 
• Vi deltar i diskusjonene rundt et mulig fosterhjemsstudie ved Høgskolen i 

Sør-Trøndelag (regionssak). 
 
Skolering av styret: 

• Vi bruker tillitsvalgtmappa aktivt på styremøtene og prioriterer de nye i 
styret på organisasjonskurs i september.   

 
Rekruttering: 

• Vi ønsker å øke andelen fosterhjem i Nord-Trøndelag som er medlemmer i 
NFF. 

• Alle medlemmer i NFF Nord-Trøndelag bør bruke alle anledninger som byr 
seg til å spre balansert informasjon om det å være fosterforeldre. 

 
Økonomi: 

• Vi søker alle kommuner i Nord-Trøndelag om generell støtte og vi vil søke 
spesifikk støtte til arrangementer. 

 
Kontakt med medlemmene: 

• 2 medlemshefter pr. år. 
• Vi vil se på mulighetene for å initiere samtalegrupper samt fadderordninger 

for nye fosterforeldre (regionssak). 
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NFF Nord-Trøndelag 
Aktivitetsplan 2008. 

 

Måned Dato Aktivitet Sted Ansvarlig Bekjentgjøres 
Januar 17 Styremøte 

Forberede vintersamling og 
årsmøte 08. Utsending av 
Årsmøtepapirer 

Breidablikk 
Steinkjer 

Styret Innkalling 

Mars 3 Styremøte, planlegging 
vintersamling og årsmøte 

Telefonmøte Styret Innkalling 

Mars 7-9 Vintersamling Trones Styret 
Mars 7 Årsmøte Trones Styret 

Egen invitasjon 
utsendt pr. post 

Mars 26 Styremøte, konstituering av 
nytt styre 

Breidablikk 
Steinkjer 

Styret Innkalling 

April 25-27 Landsstyremøte inklusive 
regionsamling. 
Leder og studieleder deltar. 

Thon Hotel 
Arena, 
Lillestrøm 

NFF sentralt Egen invitasjon fra 
sentralt. 

April 28 Styremøte Breidablikk 
Steinkjer 

Styret Innkalling 

Mai  Medlemsblad 1/08 utgis  Styret Sendes pr. post og 
legges på nett 

Juli 2-5 St Olavsloppet. NFF Nord-
Trøndelag stiller med felles 
lag med Fosterhjemstjenesten 
i Bufetat. 

Østersund til 
Trondheim 

Bjørn Skei 
John Anders 
Lillemark 
Kontakt i styret er 
Torbjørn Slungaard 

Medlemsblad 1/08, 
nett og e-post 

August  Styremøte  Breidablikk 
Steinkjer 

Styret Innkalling 

August 31 Familiedag Øynaparken Styret Medlemsblad 1/08, 
nett og e-post 

September 5-7 Organisasjonskurs trinn 1-3. 
Regions- og ledersamling 
De nye i styret prioriteres. 

Sundvolden 
Hotel 
http://www.sundv
olden.no/  

NFF sentralt Egen invitasjon fra 
sentralt. 

September  Styremøte Breidablikk 
Steinkjer 

Styret Innkalling 

Oktober  Medlemsblad 2/08 utgis  Styret Sendes pr. post, e-
post og legges på nett

Oktober  Møte med 
fosterhjemstjenesten i Bufetat

 Styret Egen innkalling 

November  Badedag Dampsaga 
Bad, Steinkjer 

Styret Medlemsblad 2/08, 
nett og e-post 
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NORD-TRØNDELAG 




