
 

Årsmelding 2016 

 
Styrets sammensetning 

 

Leder   Rina Nicolaisen   Misvær  

Nestleder  Jan Balseth    Sandnessjøen 

Sekretær  Solveig Vilhelmsen   Bodø  

Kasserer  Kari Skarsaune   Bodø   

Styremedlem Geir-Allan Løkås   Sulitjelma 

   

Vararepresentant Jan Heidegaard   Lødingen 

Vararepresentant   Marthe Rotten   Stokmarknes  

 

Øvrige tillitsvalgte: 

 

Valgkommitè:  

   Heidi Nygård-Bendiksen, Sortland, Leder 

Jørn Steve Haugerud, Myre 

Ivar Isaksen, Andøy 

 

 

    
    

Medlemstall pr. 31. desember 2016 

Foreningen hadde pr. 31. desember 2016 totalt 208 medlemmer, derav 9 

støttemedlemmer og 1 æresmedlem. Dette er en økning med 19 medlemmer. 

 

 

Årsmøtet 2016 

Årsmøte ble holdt på Scandic Havet, Bodø 14.02.2016 

Det var 22 stemmeberettigede medlemmer tilstede.  

 

Styrets arbeid 
Styret har avholdt 6 styremøter, 3 skypemøter og 3 fysiske møter. Et før årsmøtet, et 

etter årsmøtet og 5-7.juni i Bodø. 

 

På styremøtet i juni er sakene blant annet planlegging av familiesamling, hvordan få inn 

sponsor midler, gjennomgang av tillitsvervenes funksjon, forberedelse og planlegging 

av handlings/aktivitetsplan.  

Det arbeides også med planlegging av kurs for kommende år.  

I 2016 ble familiesamlingen lagt til Sandnessjøen. Etter mange år i Sulitjelma ble 

driften gjort om fra hotell til flyktningemottak. Dette gjorde at vi måtte tenke nytt, og 

valget på Sandnessjøen ble derfor tatt på årsmøtet. Familiesamlingen har til mål at 



ungene skal utvikle sosiale ferdigheter samt etablere vennskap og relasjoner til andre 

barn. For de voksne er det viktig å treffe andre fosterforeldre i en avslappet atmosfære, 

utveksle erfaringer, samt nyte det sosiale livet uten en detaljert kjøreplan med stramme 

klokkeslett. 

 

Programmet for helgen var i år som tidligere variert. Vi hadde felles middag på fredag. 

Tradisjonen tro var det taco som ble servert. Rina og Solveig arrangerte «bli kjent 

aktiviteter» for de største ungene. Lørdag var spasertur til et flott naturområde med 

natursti og hinderløype i grupper. Lørdag kveld var det discotek for ungene, og quis for 

de voksne.  

 

Styrets medlemmer har også blitt kontaktet av andre medlemmene angående 

forskjellige utfordringer i fosterhjem. Vi tar oss tid til å lytte og snakke med 

medlemmene som ofte er i en fortvilt situasjon og trenger noen å snakke med.  

 

Spørsmålene blir ofte sendt videre til Fosterhjemstjenesten sentralt, rådgivingstjenesten.  

Her oppfordrer vi medlemmene til å drøfte med dem. 

 

Sponsorer 

Styret har sendt julebrev til alle kommunene der man har oppfordret de til å støtte oss 

økonomisk  

 

Fosterhjemsvenn. 

Fosterhjemsvenn er ett medlemskap som koster 150, pr år og man er ikke 

stemmeberettiget. Enkeltpersoner, lag og bedrifter kan tegne seg som medlem.  

 

Revisjon og økonomi 

Revisjon for 2016 er foretatt av Salten regnskapslag AL. Regnskapet viser et overskudd 

på kr. 43 854,-  Foreningen har i 2016 hatt kr. 230 694,- i inntekt og utgifter på kr. 

186 840,-   

 

 

Via Grasrotandelen fra Norsk Tipping har vi i 2016 mottatt kr. 16 154,33 som er en 

nedgang på ca. kr. 5000,-. 

 

Styret takker alle som har bidratt med grasrotandelen, og oppfordrer flere til å gi sin 

andel ved å registrere vårt organisasjonsnummer 979 822 340 når dere tipper. 

 

Foreningen har mottatt kr. 114 880,- fra Norsk fosterhjemsforening sentralt fordelt slik: 

4. kvartal (2013)  kr.   1 120, - 

1. kvartal  kr. 49 420, - 

2. kvartal  kr.   3 360, - 

3. kvartal   kr.      980, - 

Statsstøtte   kr. 15 000, -  

Ekstra tilskudd  kr. 45 000, -  



Foreningen har i år mottatt kr. 45 000,- i ekstra tilskudd fra Norsk fosterhjemsforening 

sentralt. Noe av disse midlene er øremerket aktivitet for fosterfamilienes biologiske 

barn. Det er også søkt og innvilget ekstra støtte for å arrangere ett større kursopplegg 

med Green Ross. Dette lar seg ikke gjennomføre får 2018.    

 

Deltakelse møter/kurs 

Hele styret deltok på organisasjonskurs i Oslo. 

  

Norsk Fosterhjemsforening Nordland sender ut elektronisk informasjon via mail til 

medlemmene. Vi har i år prøvd å sende sommerbrevet til ut via post.  

 

Styret oppfordrer alle til å melde fra om endringer i epostadresser slik at vi når alle ved 

utsending av informasjon.  

 

Hjemmesiden til Norsk Fosterhjemsforening Nordland er nå underlagt Norsk 

Fosterhjemsforenings hjemmeside www.fosterhjemsforening.no.   

 

Facebook:  

Det er en egen gruppe for medlemmer av Norsk fosterhjemsforening Nordland. Denne 

har 68 medlemmer (i skrivende stund). 

 

Denne administreres av Rina Nicolaisen, Leder, Solveig Vilhelmsen, sekretær og 

Marilen Hagland, Organisasjonssekretær sentralt.  

På denne siden deles informasjon som er relevant for medlemmene. Mye av det som 

deles er også å finne på Norsk Fosterhjemsforening sin facebookside.  

 

 

 

Dato: Misvær 31.01.2017 

 

 

 

Styret 

 

 

_______________   _____________      ______________ 

Rina Nicolaisen  Jan Balseth       Solveig Vilhelmsen 

Leder     Nestleder        Sekretær  

              

 

_______________  _______________    

Kari Skarsaune   Geir Allen Løkås    

Kasserer    Styremedlem         

 

http://www.fosterhjemsforening.no/

