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Styrets sammensetning 
 
 
 
 

Leder:  Torbjørn Slungaard 
   Dronningberget 9, 7517 Hell 
   Mobil: 99699360 
   E-post: torbjorn.slungaard@ktv.no  

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

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

Sekretær:  May-Britt Fløtnes 
     Sandstad, 7670 Snåsa 

   Tlf: 74152196 
   Mobil: 97706980 

     E-post: mbflones@online.no  

Styremedlem: Lovise Angen 
   7748 Sætervik 
   Tlf: 915 737 48 
   E-post: lovise.angen@gmail.com  

  Styremedlem: Vigdis Sætran 
     7740 Steinsdalen 
     Tlf: 993 86 288 
     E-post: vigdissa@gmail.com  
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Leder 
 
Da er nok et nytt styre i NFF Nord-Trøndelag konstituert, og vi takker de 
avtroppende fra styret, Terje Bjerkan og Kjartan Stokke, for deres innsats! Det 
nærmer seg allerede familiedag! Også i år blir denne på Stiklestad. Videre blir det  
gjentagelse av familiehelg ved Holiday Club i Åre. Foreninga sponser ca. halve 
prisen på oppholdet og vi må dessverre ha et øvre tak på antall familier. Vi satser 
på en liten felles samling i løpet av helga, men ellers er planen at familiene styrer 
seg selv. All erfaring tilsier at slike samlinger, hvor fosterfamilier møtes, er meget 
verdifulle for både foreldre og barn. Bla om for mer informasjon og påmelding! 
Som alltid kan og bør alle medlemmer ta kontakt med fylkesstyret lokalt eller 
rådgivningstjenesten sentralt dersom man opplever problemer av en eller annen 
art. Ikke vent for lenge! Be om råd før problemet vokser! Det er mange barn som 
er avhengige av at eksisterende fosterhjem holder og at nye kan rekrutteres! 

 

Informasjon 
 
Vi ønsker å komme raskt og rimelig i kontakt med alle våre medlemmer i 
Nord-Trøndelag: Vi ber derfor de som har e-postadresse som ikke er meldt inn til 
oss om å sende den til nord-trondelag@fosterhjemsforening.no. Meld også fra om 
feilsendte e-poster, eller om du vil ha våre meldinger til en annen eller til flere e-
post adresser! Vi sender kun ut papirpost til de medlemmer vi ikke har e-
postadresse til. Meld ifra dersom noen vil ha medlemsbladet tilsendt på papir i 
tillegg. 
Nettsider: Har dere vært inne på NFF sine nye nettsider? Der ligger mye nyttig 
informasjon, info om rådgivningstjenesten som NFF tilbyr, link til 
fylkesforeningenes sider, etc. Vi legger ut innbydelser, medlemsblader osv. på 
disse sidene. Gode forslag for å gjøre fylkessidene bedre og mer nyttige for 
medlemmene mottas med takk! 
fosterhjemsforening.no 
fosterhjemsforening.no/index.php?page=nord-trondelag 
Nytt! Fast e-post til fylkesforeninga vår: nord-trondelag@fosterhjemsforening.no 
Grasrotandelen: er en ordning fra Norsk Tipping, 
hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én 
forening som du ønsker å støtte. Vi oppfordrer deg til 
å støtte Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag. 
Hele beløpet går til fylkesforeningen og kommer 
fosterforeldrene i fylkeslaget direkte til gode i form av 
f.eks. sponsede familiesamlinger 
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NFF Nord- Trøndelag 
inviterer til FAMILIEDAG 

på Stiklestad 
 

Søndag 26. august 2012 
Oppmøte rundt kl. 10.00, og vi holder på til ca. 15.00 

 
Fra 10.15 Vikingtevling: Her får dere prøvd både Bueskyting, 
Øksekasting, Støvlekasting, Baklengs lengde, Tau- trekking, mm. Alt 
foregår under kontrollerte forhold. Formidlere er tilstede. Ca 2 t. 
Tilpasset fra 3 år. 
12.30 -14.00 Grilling ute på middelaldertunet (inne i langhuset hvis 
dårlig vær), pølser, kyllingklubber og tilbehør. Saft. 
14.00 – 15.00 Egenaktivitet og avslutning: Leikefjøset er åpent + hele 
museumsområdet. Vikingeborgen på middelaldertunet er også moro. 

 
For mer informasjon om stedet se: http://www.stiklestad.no 

/  

 
Egenandel: Kr. 100,- for voksne og 50,- for barn betales ved ankomst 

Barnepris inntil fylte 13 år og gratis for barn under 3 år. 
Meld inn ant. voksne og barn m/alder og ev. spesielle ønsker mht maten! 

Senest: 19. august 
Til: Lovise Angen 

Helst på E-post: lovise.angen@gmail.com 
Ev. på mobil: 915 737 48
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NFF Nord- Trøndelag  
inviterer til FAMILIEHELG 

ved Holiday Club i Åre 
28-30. September 2012 

1 voksen per rom: 1450,- 
2 personer per rom: 1650,- 
3 personer per rom: 1855,- 

4 personer (2voksne & 2 barn) per rom: 2060,- 
og inkluderer som følger: 

2 overnattinger i romslige rom på 28 kvm 
ekstra store familier kan også få leilighet 

2 frokostbuffè 
Fri internett under oppholdet 

Fri entré til Opplevelsesbadet (Husk badetøy!) 
med ”personer” menes alle fom 4 år 
Små barn boende i foreldrenes rom: 

Barn 0-3 år Kostnadsfritt (tillegg for reiseseng) 
Bindende påmelding med ant. voksne og barn m/alder! 

Senest: 2. september, Til: Frid Bogen 
Helst på E-post: fridbogen@hotmail.com 

Ev. på mobil: 41230210 
Forhåndsbetaling senest 10. september 

OBS! Pga lav egenandel og antall tilgjengelige rom, er det et tak på max 
15 familier. Førstemann til mølla....! Vi oppretter venteliste dersom det 
blir for mange påmeldte. Ved manglende betaling/avmelding vil de på 
ventelista få tilbud. De som ev ikke kommer med vil bli prioritert ved 

neste anledning. 
 
 
 
 
 
 

http://holidayclub.se/hotell/start/ 
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Handlingsplan for 
Norsk Fosterhjemsforening 

2012-2014 
FORMÅL 
Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på 
alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Dette gjøres gjennom følgende 
satsningsområder: 

FOSTERBARN 
• Sikre fosterbarn gode oppvekstvilkår. 
• Arbeide for at alle fosterbarn blir utredet slik at de sikres riktig og 

tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved barnets alle overganger i perioden 
0-23 år. 

• Arbeide for at alle barn og unge i fosterhjem får et reelt tilbud om 
oppfølging fra barnevernet frem til de er 23 år. 

• Arbeide for at hvert fosterbarn får tilgang på sin livshistorie gjennom egen 
livsbok. 

FOSTERHJEM 
• Forbedre fosterhjemmenes rammevilkår. 
• Arbeide for økt KS-sats som grunnpakke slik at alle kan kjøpe 

pensjonsforsikring, samt undersøkelse i forhold til skattereduksjon for de 
som blir fosterforeldre. 

• Arbeide for at fosterforeldres egne barn blir hørt og ivaretatt. 
• Arbeide for å få et uavhengig organ som bisitter ved konflikt mellom 

barnevernet og fosterhjem, samt å etablere en kontrollinstans med 
myndighet til å overprøve barnevernets enkeltvedtak. 

MEDLEMMER OG ORGANISASJON 
• Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon. 
• Arbeide for at det blir attraktivt å sitte som medlem i fylkesstyret. 
• Arbeide for å profilere Norsk Fosterhjemsforening. 
• Arbeide for at alle fosterforeldre i Norge blir medlemmer i Norsk 

Fosterhjemsforeing. 
• Arbeide for at fosterbarn og fosterforeldres egne barn får en stemme inn i 

foreningen. 

Denne handlingsplanen ble vedtatt på landsmøtet i Balestrand 28.-30. oktober 
2011. 
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NFF Nord-Trøndelag 
Aktivitetsplan 2012 

 

Måned Dato Aktivitet Sted Ansvarlig Bekjentgjøres 
Februar 6  Styremøte. 

Forberede vintersamling og 
årsmøte. Regnskap, budsjett og 
medlemsblad mm. 

Inderøy Leder Innkalling på e-post 

Februar   Medlemsblad 01/12 utgis. 
Innbydelse vintersamling og 
årsmøteinnkalling mm. 

  Styret Sendes pr. post/e-post 
og legges på nett 

Februar   Søknader til kommunene og 
brev til de utmeldt sendes ut 

  Styret Pr. brev/e-post 

Mars  5 Styremøte, planlegging 
vintersamling og årsmøte. 

Telefonmøte kl 
21 

Leder Innkalling på e-post 

Mars 9-11 Vintersamling. Familiehelg. Trones Styret 
Mars 9 Årsmøte. Trones Leder 

Medlemsblad 01/12 

Mars / 
April 

  Flyttet til mai-møtet  Leder Innkalling på e-post 

April 20-22 Organisasjonskurs i NFF. 
Regions- og ledersamling. 

First Hotel 
Ambassadeur 
Drammen 

NFF 
sentralt 

Egen invitasjon fra 
sentralt. 

Mai  29 Styremøte, konstituering av nytt 
styre mm. 

Inderøy Leder Innkalling på e-post 

August   Medlemsblad 02/12 utgis. 
Innbydelse familiedag og 
badedag mm. 

  Styret Sendes pr. post/e-post 
og legges på nett 

August  20 Styremøte. Planlegging av 
familiedag mm. 

Telefonmøte Leder Innkalling på e-post 

August  26 Sommersamling/Familiedag   Styret Medlemsblad 02/12, 
nett og e-post 

September  28-30 Familiehelg i Åre ved Holiday 
Club, badeland m.m. 

Åre, se 
holidayclub.se 

Styret Medlemsblad 02/12, 
nett og e-post 

Oktober   Møte mellom styreledere i 
regionen og Bufetat på 
regionsnivå. 

Nordre gt. 12 
Trondheim 

Bufetat Egen innkalling fra 
Bufetat 

Oktober   Møte mellom styret og Bufetat 
på fylkesnivå. Etterpå avholder 
vi et styremøte. 

Fokusbygget 
Steinkjer 

Leder Innbydelse på e-post 
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