
 

 
INNKALLING  TIL  ÅRSMØTE 

OPPDAL,  LØRDAG 1.FEBRUAR 2014  KL.  16:45 
 

SAKSLISTE:  

 Åpning av årsmøtet 

 Registrering av stemmeberettigede 

 Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 

 Valg av møtefunksjonærer: 
o Møteleder 
o Sekretær 
o 2 representanter til å underskrive protokollen  
o 2 stemmetellere 

 Årsberetning 

 Regnskap og revisjonsberetning 

 Innkomne forslag 

o Reduksjon i papirutsendelser til medlemmene 

 Aktivitetsplan 

 Budsjett 

 Valg 

o Fylkesstyre 

o Valgkomite 

o Revisor 

 Avslutning 

 

Forslag til saker på årsmøtet skal være sendt inn til styret innen 4. januar 2014. 

 

Vel møtt til årsmøte! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÅRSBERETNING 2013 

NOR SK FOSTER HJEM SFORENING SØR-TR ØNDE LAG  

 

Fylkesstyrets sammensetning fra årsmøte 2013: 
 
Trude Stenseth Leder 
Arnt Storeng Nestleder,  infoansvarlig (kasserer fra okt) 
Nina Sande Sekretær   
Nina Aasen Styremedlem 
Eva Granheim Reitan  Styremedlem (trakk seg fra styrevervet i oktober) 
Kjersti G. Overvik Styremedlem 
Jan Inge Langdal Styremedlem  
 

Valgkomite: 
Frank Thomsen Leder 
Ann Johanne Edvardsen Medlem 
 
 
MØTER OG SAMLINGER 2013: 

FOR MEDLEMMER: 
Juletrefest på Støren. Ca. 70 deltakere  
Årsmøte på Brekstad.  96 deltagere 
Skidag i Nerskogen.  Ca. 40 deltagere 
Fotballkamp på Lerkendal m/pizza. Ca. 30 deltakere 
Bowling på Sandmoen. Ca. 25 deltakere 
Juleverksted på Fannrem. Ca. 70 deltagere 
Julegrantenning på Rønningen. Ca. 5 deltakere. (Et samarbeid med Bufetat og TT) 
 
 
FOR STYRET: 
8 styremøter  
Representert på PRIDE-kurs (1) 
Møte med fylkesmannen (1) 
Samarbeidsmøter med Bufetat (5) 
Samarbeidsmøter med Trondheim Kommune (1) 
Organisasjonskurs i Oslo 
Landsmøte i Kongsberg 
Bufetat fosterhjemskonferanse på Hell, der vi fikk presentert foreninga med innlegg og folder 
Samarbeidsmøter med Trondheim Turistforening (TT) og Bufetat (2) 
 
 
 
 
 
 



 

   
SAMARBEIDSPARTNERE 
Det har vært avholdt 2 møter med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 
 
Vi har hatt 4 samarbeidsmøter med Bufetat. Dette er møter vi opplever som konstruktive i arbeidet 
med å heve kvaliteten på fosterhjemsarbeidet på flere plan. Her opplever vi å kunne ha reell 
innflytelse når det gjelder fosterhjemsarbeidet, spesielt med fokus på lokale forhold. 
 
Vi har hatt 1 samarbeidsmøte med Trondheim Kommune, omsorgstjenesten. Her var også 
representanter fra Bufetat med, da agendaen var «Samarbeid og likemannsarbeid med 
fosterforeldre». 
 
Det har vært 1 samarbeidsmøter med TT (Trondheim Turistforening), der mulig samarbeid har vært 
diskutert. Første arrangement ble julegrantenning på Rønningen. Ikke mange fra 
Fosterhjemsforeningen som kom dit, men det kan vi vel langt på vei skylde på været. Å få være med 
på allerede etablerte arrangement i TT, ser vi på som en fin mulighet til å møtes uformelt ute i det fri. 
Utemiddag siste mandag i måneden er et arrangement vi gjerne hiver oss med på. 
 
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 rådgivningstjenesten som har god kompetanse på våre spørsmål, være seg som 
medlemmer og fosterforeldre eller i styresaker. 
 
MEDLEMMER 
Pr 31.12.2013 har vi ca 260 medlemmer + 17 støttemedlemmer. Detter en bra økning fra i fjor, men 
det vil fortsatt være et mål å få flere av Trøndelagsfylkenes fosterhjem med i foreninga. 
 
Gjennom året får vi ulike henvendelser fra medlemmer i foreningen. Vi prøver så langt det lar seg 
gjøre å være til hjelp. 
Samtidig har vi en pågående diskusjon vedrørende hvilken hjelp styrets medlemmer skal, bør eller 
kan gi. Det ligger i våre sakers natur at det ligger taushetspliktig informasjon i den enkeltes sak. Det 
kan også være juridiske og etiske spørsmål som det kan være vanskelig og/eller uriktig for et 
styremedlem å gå inn i. 
Det vi ønsker å gi, er tips om hvordan man kan eller bør forholde seg videre i en eventuell sak. Dette 
kan være å hjelpe til med å se på riktig tjenestevei innen barnevernet. Hvem skal svare på hva i en 
barnevernssak? 
Et annet råd vi gjerne gir, er å kontakte vår dyktige rådgiver i NFF, Jennifer Drummond Johansen. Hun 
har faglig kompetanse, hun har erfaring med rådgivning, og hun har en geografisk avstand fra vårt 
fylke og oppdragskommuner. 
 
Det er de sosiale arrangementene våre medlemmene mer umiddelbart har gleden av å ta del i. Her 
har vi prøvd å gi et jevn og bredt tilbud gjennom året. 
Den store familiehelga ble det ikke noe av i år, da foreningen ikke valgte å prioritere både en slik 
samling og Landsmøtet. Dette handlet både om økonomiske og menneskelige ressurser. 
Av aktiviteter er det de kjente faste, i tillegg til noen nye. Spesielt har vi sett det som en utfordring å 
treffe ungdommene. Hva vil fenge for dem? Hva er deres behov? 
 
 
 
 
 
 



 

STYRET 
Nesten hele styret deltok på organisasjonskurs i vår. Lærerikt for alle, og et fint fora for å knytte 
kontakter og bli kjent med organisasjonen. 
Også på Landsmøtet på Kongsberg i oktober, deltok alle styrets medlemmer. Inspirerende og 
lærerikt. 
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 har fått positive tilbakemeldinger 
på siden vår, og håper alle som søker finner svar på sine spørsmål. 
 
FACEBOOK 
Gruppa er oppe og går. Mange er inne og ser, noen bruker den mer aktivt. 
Styret er administrator. 
 
FOSTERHJEMSKONTAKT 
Vi har hatt ett innlegg i bladet, om skidagen på Nerskogen. 
Her har vi et klart utviklingspotensiale, både når det gjelder å markedsføre vårt eget fylkeslag, og det 
å delta i debatter, komme med innlegg. 
 
ØKONOMI 
Grasrotandelen går, det ga 3.740,- i 2013 
Søkte ekstra driftsmidler fra NFF sentralt, fikk tildelt kr. 25.000,- 
Søknad sendt til Gjensidigestiftelsen: «Søknad på prosjektmidler til Sosiale tiltak for fosterbarn og 
deres familier». Denne fikk vi dessverre avslag på i slutten av desember. 
Det bør arbeides videre med prosjektsøknader mm for å stå friere i å gjennomføre den 
aktivitetsplanen vi ønsker. Vi har også et mål om å be om så lave egenandeler for medlemmene som 
mulig. 
 
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 er ikke i mål med dette arbeidet, så SMS-tjenesten er så langt ikke i bruk. 

For styret Nina Sande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

Budsjett & regnskap 2013 for

Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap

2013 2013 2012 2013 2013 2012

67 570,00kr      60 000,00kr      62 350,00kr      282 878,70kr    270 000,00kr    267 627,00kr    

40 000,00kr      25 000,00kr      24 858,00kr      67 743,60kr      80 000,00kr      171 154,00kr    

-kr                 5 000,00kr        5 500,00kr        10 000,00kr      13 340,00kr      

3 740,95kr        5 000,00kr        2 474,00kr        8 107,00kr        5 000,00kr        8 997,00kr        

334 975,00kr    320 000,00kr    373 190,00kr    7 332,15kr        5 000,00kr        

5 489,00kr        5 000,00kr        56 196,00kr      -kr                 1 000,00kr        

-kr                 kr                  - 26 210,93kr      10 000,00kr      

162,00kr           kr                  - 141,00kr           25 704,30kr      10 000,00kr      16 452,00kr      

 363,00kr           2 000,00kr        

8 045,00kr        5 000,00kr        9 958,00kr        

3 077,33kr        2 000,00kr        2 812,00kr        

-kr                 -kr                 

4 571,37kr        5 000,00kr        9 531,00kr        

60 131,00kr      44 213,00kr      

Frimerker 7 631,00kr        

15 851,00kr      

Sum inntekter 451 936,95kr    420 000,00kr   579 340,00kr   439 533,38kr   405 000,00kr   567 566,00kr   

12 403,57 15 000,00

12 403,57

2013 forNorsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag

Bankens navn: Konto nr.:

Sparebank 1 4202 439 4837 82 848,97kr   
Bankens navn: Konto nr.:

Sparebank 1 4202 439 4810 -kr               

2 255,00kr      

 

2013 85 103,97kr   2013 85 103,97kr   

  

Kasserer  Dato:

Styreleder Dato:

 

Driftsresultat

BALANSEREGNSKAP

EIENDELER

Grasrotandel Norsk Tipping

Kurs og årsmøte

Landsstyrem/ landsmøte

Kontorrekvisita

Styremøter

Familiesamlinger

Renteinntekter

Annen støtte

INNTEKTER

Støtte fra NFF/sentralt

Kurs og årsmøteMedlemskontigent refundert fra NFF

Budsjett og Resultatregnskap

Diverse

Rentekostnader

Bankgebyrer

Andre inntekter

Familiesamlinger

Styrehonorar

Andre møter

Kursdeltagelse

Regionmøter

UTGIFTER

Sum eiendeler

2012

 

Sum egenkapital

Egenkapital fra

Kasse

DriftsresultatSparekonto

Brukskonto

Kjekssalg /dopapir Kjekssalg/dopapir

Revisjon

GJELD OG EGENKAPITAL

72 700,40kr   

Budsjett balanse

Sum utgifter

Reiser

Cash flow

Sted

 

Sted

 

Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag

2013 12 403,57kr   



 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Revidert  25. januar  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2014 2014

65 000,00kr            300 000,00kr         

30 000,00kr            90 000,00kr           

5 000,00kr              11 000,00kr           

3 500,00kr              5 000,00kr             

350 000,00kr          8 000,00kr             

6 000,00kr              5 000,00kr             

kr                  - 15 000,00kr           

kr                  - -kr                      

2 000,00kr             

5 000,00kr             

2 000,00kr             

-kr                      

Revisjon 5 000,00kr             

Sum inntekter 459 500,00kr         448 000,00kr         

11 500,00

Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag

BUDSJETTFORSLAG 2014 

Rentekostnader

Familiesamlinger Regionmøter

Andre inntekter Kursdeltagelse

Renteinntekter Landsstyrem/ landsmøte

Annen støtte Styrehonorar

Grasrotandel fra Norsk Tipping Kontorrekvisita

Kurs og årsmøte

Sum utgifter

Budsjett overskudd

Andre møter

Diverse

Bankgebyrer

Styremøter

INNTEKTER UTGIFTER

Medlemskontigent refundert fra NFF Kurs og årsmøte

Støtte fra NFF/sentralt Familiesamlinger



 

 
 
Handlingsplan 2014 – 2015 

for Norsk Fosterhjemsforening Sør -Trøndelag 
 

SAMARBEIDSPARTNERE 
Foreningen skal samarbeide med alle som har innspill til bedre barnevernsomsorg. Det være seg 
enkeltpersoner, etater eller organisasjoner. Foreningen skal være åpen og lyttende til alle innspill. 
Foreningens overordnede mål er å være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 
fosterhjemsomsorgen. 

MEDLEMMER  

Foreningen vil og skal arbeide for å gi medlemmene konstruktiv og rettledende informasjon. 
Derigjennom kurs, informasjon og ikke minst å være tilgjengelig for spørsmål og kunne svare eller 
vise vei videre. Foreningen vil så langt det lar seg gjøre, bistå til nyrekruttering i samarbeid med 
barnevernsetatene. Vi vil også bistå ved Pride-utdanningen for fosterforeldre. 
Vi skal jobbe for å øke medlemstallet i foreningen 
 
STYREMEDLEM MER  
Styret skal konstituere seg selv så snart som mulig etter årsmøtet. Ansvarsoppgavene fordeles 
mellom styrets medlemmer, og informasjon om hvem som innehar de ulike rollene, samt 
kontaktinformasjon legges ut på nettsiden.  
En detaljert oversikt over styremedlemmenes oppgaver er snart klar. Oversikten inneholder 
eksempler, maler og linker etc. for nærmere beskrivelse. Hvert styremedlem vil  få en kopi på første 
styremøte etter årsmøtet. 
 
NETTSI DE  
Vi skal være på nett! Sidene skal oppdateres jevnlig slik at det blir naturlig å søke informasjon derfra. 
Facebookgruppa drives videre.  
 
FOSTERHJE M SKO NTAKT  
Sende inn artikler og være synlig. 
 
ØKONO MI  
Arbeide for å bedre foreningens økonomi. Grasrotandeler, legater, større overføringer etc. 
 
MEDLEMSKONTAKT   
Oppdatere medlemslisten, med vekt på å få en komplett e-postliste for å kunne gi medlemmene rask 
og riktig informasjon og respons. Et mål er å kunne prøve ut en SMS-tjeneste. 
Bedre utnyttelse av bladet Fosterhjemskontakt er et mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

AKTIVITETSPLAN  

Arbeide for og gjennomføre kurs og samlinger som juletrefest, juleverksted, høst og vintersamling, og 
andre tiltak som kan bidra til å forene og utvikle forståelse og samhold mellom 
fosterbarn/fosterforeldre og forening. Videreføre kurs og årsmøtehelga. 
 

Måned Dato Aktivitet Ansvarlig/hos 

Februar 6. 
23. 
24. 
26. 

Styremøte 
Hundekjøring  
Utemiddag med Barnas Turlag Byåsen 
Samarbeidsmøte Bufetat 

 

Mars 29. Skidag  

April  
28. 

Styremøte 
Utemiddag med Barnas Turlag Byåsen 

 

Mai  
26. 

RBK-kamp 
Utemiddag med Barnas Turlag Byåsen  
Samarbeidsmøte Bufetat 
Samarbeid og likemannsarbeid med 
fosterforeldre 

 

Juni  
22. 
30. 

Styremøte 
Bowling eller alternativ 
Utemiddag med Barnas Turlag Byåsen 

 

Juli    

August  
25. 

Styremøte 
Utemiddag med Barnas Turlag Byåsen 
 

 

September  
12.-14. 

 
29. 

RBK-kamp 
Familiesamling/-helg 
Samarbeidsmøte Bufetat 
Utemiddag med Barnas Turlag Byåsen 

 

Oktober 27. Utemiddag med Barnas Turlag Byåsen  

November  
 
 

24. 
29. 

Styremøte. Forberede juleverksted og årsmøte  
Bowling 
Samarbeidsmøte Bufetat 
Utemiddag med Barnas Turlag Byåsen 
Juleverksted. Fannrem 

 

Desember  Julegrantenning, Rønningen  

Januar 3. Juletrefest  
Styremøte 

 

Februar  Kurs- og årsmøtehelg  

 

Planen vedtas med forbehold om økonomi og andre forhold, slik som vær- og føreforhold. For styret 

Nina 



 

 

 

VALG 

 

Styrets sammensetning pr dato. 

 Verv Navn  

Leder  Trude Stenseth På valg   

Nestleder/infoansv. 

/Kasserer Arnt Storeng 1 år igjen 

Sekretær  Nina Sande 1 år igjen 

Styremedlem  Nina Aasen På valg 

Styremedlem  Kjersti Overvik 1 år igjen 

Styremedlem  Jan Inge Langdal 1 år igjen 

Styremedlem  Eva Granheim Reitan (gikk ut) 

 

Valgkomite. 

Leder:       Frank H Thomsen 

Medlem:  Ann Johanne Edvardsen  

* Det legges opp til at valgkomite består av leder + 2 medlemmer til neste årsmøte. 

 

Ny leder velges av årsmøtet, mens resten av styret konstituerer seg selv. Vi ber 

årsmøtet om komme med forslag på styremedlemmer. 

Godt valg !  

 


