
 

 
INNKALLING  TIL  ÅRSMØTE 

OPPDAL 11.FEBRUAR 2017  KL.  17:00 
 

SAKSLISTE:  

1. Åpning og konstituering av årsmøtet  

1. Registrering av stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 

3. Valg av møtefunksjonærer: 
b. Møteleder 
c. Sekretær 
d. 2 representanter til å underskrive protokollen  
e. 2 stemmetellere 

2. Årsberetning 

3. Regnskap og revisjonsberetning 

4. Innkomne forslag 

1. Honorarer for styremedlemmer økes fra dagens 150 til 250 kr pr møte 

2. Årlig engangsbeløp til styrets leder økes fra 2000 til 4000 pr år 

5. Aktivitetsplan 

6. Budsjett 

7. Valg 

a. Fylkesstyre 

b. Valgkomite 

c. Revisor 

8. Avslutning 

 

Forslag til saker på årsmøtet skal være sendt inn til styret innen 20. januar 2017. 

 

Vel møtt til årsmøte! 

 

 

 

 

 



 

 

ÅRSBERETNING FOR 2016 

NOR SK FOSTER HJEM SFORENING SØR-TR ØNDE LAG  

 

Fylkesstyrets sammensetning fra årsmøte 2016: 
Anette Lind Bekkos  Leder 
Nina Sande  Nestleder og sekretær 
Kjell Knutsen Kasserer   
Nina Aasen Styremedlem, ansvarlig for innkjøp/bestillinger 
Johanne Foss Styremedlem, ansvarlig for medlemskontakt, web/fb  
Terje Skjemstad Styremedlem, ansvarlig for søknader mm 
 
Valgkomite: 
Kjersti G. Overvik Leder 
Frode Vestad Medlem 
Lisbeth Tingvoll Medlem 
 
 
MØTER OG SAMLINGER 2016: 

FOR MEDLEMMER: 
Årsmøtehelg på Brekstad.  120 deltagere 
Skidag i Vassfjellet.  Ca. 70 deltagere 
2 fotballkamper på Lerkendal m/pizza. Ca. 20 og 30 deltakere pr arr. 
2 ganger bowling på Sandmoen. Ca. 20 og 30 deltakere 
Familiesamling på Hitra. Ca. 45 deltakere 
Familiesamling på Rondeheim. 70 deltakere 
Gruppe for biologiske barn. 5 barn + deres foresatte 
Juleverksted på Fannrem. Ca. 40 deltagere 
Juletrefest på Ranheim. Ca. 110 deltakere 
 
FOR STYRET: 
Styremøter (7) 
Representert på PRIDE-kurs (5) 
Møte med fylkesmannen (2) 
Samarbeidsmøter med Bufetat (1) 
Forberedelsesmøter med Omsorgsenheten, Biologiske barn (3) 
Organisasjonskurs i Oslo, alle 6 styremedlemmer 
Ledersamling, leder og nestleder 
Møte med Yngve Syrtveit, ett styremedlem 
Bufetat fosterhjemskonferanse på Hell, der vi fikk presentert foreninga med innlegg 
 
SAMARBEIDSPARTNERE 
Det har vært avholdt 2 møter med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Formålet med disse møtene er å 

holde en jevn kontakt for å utveksle informasjon og kunnskap rundt Fosterhjemsomsorgen. 

 



 

Bufetat har vært under omorganisering de siste årene, og vi er glad for at vi har kommet i gang med 
samarbeids-møtene igjen denne høsten. 
Vi har hatt 1 samarbeidsmøte med Bufetat. NFF Sør-Trøndelag mener det er viktig å ha et 
samarbeidsforhold til en så sentral aktør. Vi har opplevd dette som konstruktivt. Her kan vi ha reell 
innflytelse når det gjelder fosterhjemsarbeidet, med fokus på lokale forhold.  
 
Vi har hatt 3 samarbeidsmøter med Trondheim Kommune v/omsorgsenheten i forbindelse med 
arrangementet «Biologiske barn». 5 barn deltok i gruppa som møttes to helger høsten 2016. Barna 
ble rekruttert fra foreningens medlemmer, samt blant Trondheim kommunes fosterhjem. Dette ble 
et vellykket tilbud, men vi kunne tenkt oss flere deltakere. To psykologer fra omsorgsenheten sto for 
det faglige innholdet i samtalen med barna. Foresatte var med i deler av opplegget. To fra styret 
bidro til å legge forholdene til rette. 
 
NFF sentralt, hovedstyre og administrasjon er viktige ressurser for fylkesstyret. De har faglig 
kompetanse og er behjelpelige når vi har spørsmål i ulike saker. Her kan vi anbefale rådgivnings-
tjenesten som har god kompetanse på våre spørsmål, være seg som medlemmer og fosterforeldre 
eller i styresaker. 
 
MEDLEMMER 
Pr 31.12.2016 hadde vi 267 medlemmer + 18 støttemedlemmer. Dette er en liten økning fra i fjor, og 
det vil fortsatt være et mål å få flere av Trøndelags fosterhjem med i foreninga. 
 
Aktivitetstilbudet til våre medlemmer er det viktigste arbeidet til styret. Det er først og fremst de 
sosiale arrangementene våre medlemmer lokalt har glede av. Her har vi prøvd å gi et jevn og bredt 
tilbud gjennom året. Av aktiviteter er det de kjente faste, i tillegg til noen nye. Vi ser det fortsatt som 
en utfordring å treffe ungdommene. Både Bowling og familiesamlingene ser ut til å nå denne 
gruppen, noe vi er spesielt glade for. 
 
Styrets rolle i rådgivning til medlemmer 
Norsk fosterhjemsforening har en betjent rådgivningstelefon i Oslo. Lokalstyret henviser sine 
medlemmer til denne når de har spørsmål eller utfordringer ev en art som bør besvares av 
kompetente fagfolk. Telefonen betjenes per dags dato to dager i uka. Tlf.nr.: 23 31 54 00. 
 
Lokalt har Bufetat en vakttelefon for Fosterforeldre. Denne er betjent 24/7, og kan benyttes mer enn 
den gjør pr i dag. Tlf.nr.: 466 17 410. 
 
STYRET 
Dette året har styret avholdt færre styremøter for å redusere på belastningen til styremedlemmene. 
Styret må fortløpende vurdere hva som er formålstjenlig når det gjelder antall møter eller 
organisasjonsform. 
 
Hele styret og valgkomiteen deltok på organisasjonskurs i vår. Det var lærerikt, og et fint fora for å 
knytte kontakter og bli kjent med organisasjonen. Det er et mål at hele styret deltar på disse kursene. 
 
Leder og nestleder deltok på ledersamling i oktober, også dette inspirerende og lærerikt. Her ble 
også foreningens 35-årsjubileum markert. NFF er en levende organisasjon under utvikling. Det skjer 
mye i fosterhjemsomsorgen for tida, så det er mye å sette seg inn i, og spennende å være en del av. 
 
Utover de faste rollene som leder, nestleder, sekretær og kasserer, har styret fordelt oppgaver under 
veis i perioden.  
 
 



 

 
NETTSIDE 
Vi er på nett. Det er utarbeidet standarder sentralt som vi følger. Vi ønsker å være tilgjengelig for 
medlemmene våre, og at informasjon skal nå ut. Det er et mål at aktiviteten i styret skal være synlig 
utad, slik at medlemmene kan følge med og engasjere seg. 
 
Siden sommeren har foreningen skiftet leverandør av epost-tjenester mm til Office365. Dette styres 
sentralt. Det har tatt tid å få dette på plass, sentralt og dermed også lokalt. Det er noe av grunnen til 
at vi ikke kan si oss helt fornøyd når det gjelder fortløpende informasjon til våre medlemmer dette 
året.  
 
FACEBOOK 
Sida er endret fra hemmelig til lukket. Dette er vi pålagt etter vedtak i Hovedstyret høsten -16. Det 
jobbes kontinuerlig med å sikre at det kun er medlemmer av lokallaget som kan bli med i denne. For 
å sikre dette, tar det av og til litt tid før vi får dette bekreftet, og noen må dessverre vente litt før de 
blir godkjent og ønsket velkommen. Mange er inne og ser, noen bruker sida mer aktivt. Vi følger 
sentralt gitte normer for drift av sida, og understreker viktigheten av at man skal opptre lojalt mot 
forening og medlemmer, og at man ikke bruker sida til å ta opp konflikter eller konkrete saker. 
Styret er administrator. 
 
FOSTERHJEMSKONTAKT 
Vi har hatt flere innlegg i bladet, noe vi mener må til for å synliggjøre aktiviteten lokalt. Vi minner om 
at alle kan bidra til dette bladet, redaktøren vil gjerne ha flere skribenter og bredde i bladet. 
 
ØKONOMI 
Fylkeslagets økonomi er god. Det har medlemmene merket dette året. Vi har et mål om å ha så lave 
egenandeler på arrangementene våre som mulig, og at foreningens midler i all hovedsak går til 
medlemmene. Deltakelsen på de ulike arrangementene har gått opp, spesielt på familiesamlingene. 
Det er naturlig å tenke seg at dette har en sammenheng. 
 
Av støtte har vi mottatt kr. 20.000,- i støtte fra NFF sentralt i tillegg til kr. 74.312,- i medlems-
kontingent. Vi er nå å finne som mottakere av grasrotandelen i Norsk Tipping. Her har vi i år mottatt 
kr. 3.927,-. Vi oppfordrer alle optimistiske spillere til å søke opp Norsk Fosterhjemsforening Sør-
Trøndelag på listen over grasrotmottakere. 
 
I løpet av året er det søkt om midler fra flere hold: FLG, Sparebank1, Tobb, Barnas energiandel, DNB 
og Frifond. Her har vi dessverre ikke nådd fram, men fått avslag fra samtlige. Det bør arbeides videre 
med prosjektsøknader mm for å stå friere i å gjennomføre den aktivitetsplanen vi ønsker. 
 
 
MEDLEMSKONTAKT  

Det har vært arbeidet med å få medlemslistene så fullstendige som mulig. Med navn og adresser, e-

post og mobiltelefonnummer vil vi ha gode muligheter med å nå alle medlemmene på en effektiv 

måte. 

Vi henstiller på det sterkeste alle medlemmer om å rapportere endringer i adresser, telefonnummer 

eller e-post. 

For styret Nina Sande 


