
 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2011 
 

Norsk Fosterhjemsforening Oppland 
 

På årsmøtet den 20. mars 2011 møtte fra styret leder Dag Løken, sekretær Bergljot 
Skjærstein og studieleder Åse Britt Ruen. Ellers møtte 5 fosterforeldrefamilier. 
 
Følgende styret ble valgt på årsmøtet:  
Leder  Dag Løken    
Nestleder  Hege Nybråten  
Kasserer  Trond Herman Hesla  
Sekretær  Bergljot Skjærstein 
Studieleder  Åse Britt Ruen 
 
1. vara Heidi Norengen 1 år 
2. vara  Robert Medik  1 år 
3. vara  Rolf Borgos  2 år 

Av ulike årsaker har to av styrmedlemmene trukket seg i løpet av året slik at styret fra 
30.11.11 så ut som følgende: 
Trond Herman Hesla,  Bergljot Skjærstein, Åse Britt Ruen, Heidi Norengen, Robert Medik og 
Rolf Borgos 
 
Valgkomitè:   
Nils Inge Tørresen 
 
Revisorer: 
Per Magne Lundhaug og Camilla Thorsbakken 
 
Medlemstall:  
Per 31.12.2011 har Norsk Fosterhjemsforening Oppland 101 familiemedlemmer / 
støttemedlemmer. Det er innmeldt 11 og utmeldt 23 i perioden 01.01.11 – 31.12.11 
 
Møter: 
Fylkesforeningen har hatt 6 styremøter i 2011, de fleste avholdt på Seljelia på Gjøvik.  
 
Samarbeid: 
 
Oslofjord FF - Haraldsvigen 
I 2011 ble ikke sommerleiren avviklet. Pga manglende interesse ble oppholdet kansellert i 
seneste laget, noe som betydde store avbestillingsgebyr på kr 120.000,- Dette er noe de 
deltakende fylkeslag må dekke. 
Styret vedtok på styremøte 30.11 å melde seg ut av Oslofjord FF - Haraldsvigen 



 
 
 
Aktiviteter: 
 
Av ulike årsaker har 2011 vært et år uten aktiviteter. 
Det nåværende styret har tatt tak og håper at det nye styret viderefører det som er 
påbegynt For å lykkes er vi derimot avhengig av at medlemmene bidrar!  
 
Vi har i 2011 gitt støtte til fosterfedergruppen; "Møteplassen" med kr. 10.000,- for 
videreutvikling av gruppen og med tanke på etablering av tilsvarende grupper andre steder i 
fylke, senere. 
 
Økonomi: 
Regnskapet er avsluttet pr.31.12.2011. I perioden siden forrige årsmøte har foreningen et 
overskudd på kr 11.522,78 kr og hadde i sluttstatus kr 128.643,30 på konto. Hovedstyret har 
vedtatt at fylkeslagene ikke skal kunne overføre mer enn 100.000,- kr fra et år til et annet. 
Vårt fylkeslag har fått godkjent at vi kan få beholde det overskytende dette året, mot at det 
planlegges og budsjetteres mer aktiviteter for 2012.  
 
 
31.01.12 Styret i NFF Oppland 


