
REFERAT FRA ÅRSMØTE I OPPLAND 

FOSTERHJEMSFORENING 

  

AVHOLDT PÅ BJØRN’S KRO, LILLEHAMMER, 11.03.2013 

  

             

 Sak 1    Konstituering 

 Leder åpnet med å ønske alle velkommen. 

  

 Sak 1.1 Registrering av stemmeberettigede. 

 Det møtte 7 stemmeberettigede. 

  

 Sak 1.2  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

 Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

            

 Sak 1.3  Valg av årsmøtefunksjoner. 

 Møteleder : Enstemmig valgt Rolf Borgos 

 Sekretær:  Enstemmig valgt som referent Bergljot Skjærstein 

 2 repr. til å signere protokollen: Astri Leren og Rolf Borgos 

  

 Sak 2.  Årsberetning. 

 Årsberetning ble referert og enstemmig godkjent 

  

 Sak 3. Innkomne forslag. 

 Ingen forslag var kommet inn til styret før årsmøtet. 

  

 Sak 4. Regnskap for 2012. 

 Kasserer refererte regnskap og revisorrapport. Alle bilag var  

tilgjengelige for årsmøtet. Regnskapet viser et underskudd på kr. 

5.488,59. I tillegg har styret bevilget kr.20.000,- til 2 samtalegrupper 

som er startet opp. På grunn av at kasserer ikke hadde fått kontonr. for 

gruppene, ble ikke pengene overført før januar 2013.  

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

  

Sak 5  Handlingsplan for 2012 – 2014. 

Handlingsplanen som ble laget 2012 vedtaes å følges opp videre 

framover. 

  



 Sak 6. Budsjett 2013. 

 Kasserer la fram budsjett for 2013. Budsjettet er lagt opp med et 

underskudd på kr. 20.000,-. Dette forklares med at det beregnes satt i 

gang 1 ny samtalegruppe og at de 2 gruppene som er i gang gis 

bevilget støtte også i 2013. 

  

Sak 7.  Valg. 

På grunn av at vi ikke hadde noen valgkomite, måtte styret ta denne 

saken. 

  

 Sak 7.1 Valg av fylkesstyremedlemmer. 

 Valgkomiteen hadde denne innstillingen: fast medlem Oddbjørn   

 Nybråten, 

 fast medlem Bengt Torbjørnsen, fast medlem May Lis Børseth    

 Olebakken, fast medlem Marit Stenbråten. 

Vi har ingen vararepr., da det har vært mer enn nok å finne nok 

medlemmer til å fylle styret. Astrid Leren og Bente Nyhus fortsetter 

som styremedlemmer fra det gamle styret. Styret vil konstituere seg 

på første styremøte. 

Valgene var enstemmig for hver av de foreslåtte og forespurte. 

            

  Sak 7.2 Valgkomite. 

  Som valgkomite ble enstemmig valgt: Rolf Borgos, Heidi  

  Nordengen, Berit Solberg og Bergljot Skjærstein. 

  

  Sak 7.3 Revisor. 

Årsmøtet vedtok enstemmig at kasserer kan bruke et firma i sin 

nærhet til å revidere regnskapet. Det viser seg at dette vil være mest 

hensiktsmessig, da det ellers kan bli langt å reise, avhengig av hvor 

kasserer og revisorer bor. 

  

  

Ref, v/Bergljot Skjærstein 

  

  

  

  

Rolf Borgos                                                             Astri Leren 


