
 

PROTOKOLL 
Styremøte Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag 
 

Dato: 12. november 2015 
Sted: Persaunet 
Tilstede: Annette L. Bekkos, Nina Aasen, Kirsti Venn, Kjell Knutsen og Nina Sande 

Meldt forfall: Johanne Foss 
Referent: Nina Sande 

 
     Sør-Trøndelag   
 

1Saksnr.  Sak Vedtak og bakgrunn/drøfting Ansvar Tidsfrist 

56/15 Referatsaker 

 Styremøtet 15. september 

 Landsmøtet 

 RBK-kamper 

 Bowling 

 Hell-konferansen 

 Gruppe for biologiske barn i fosterfamilier 

 
Tatt til orientering 
Tatt til orientering 
Tatt til orientering 
Tatt til orientering 
Tatt til orientering 
Tatt til orientering. Det vil bli skrevet en evaluering med 
tanke på videreføring av et vellykket tilbud til våre 
medlemmer. Styret takker Annette og Kirsti for det 
arbeidet de har lagt ned her. 

 
 
 
 
 
 
Annette og Kirsti 

 

57/15 Post 

 Fra NFF Nord-Trøndelag ad reg.samling 

 Henv. fra Omsorgstjenesten.  

 
Se under eventuelt 
Tatt til orientering 

  

58/15 Økonomi 

 Situasjonsrapport 

 Tenkte at vi burde ha en sak rundt økonomi-
handtering, vi har mye penger og vi bør lage 
noen retningslinjer for bruk av disse.  

 
Tatt til orientering 
Til konkrete arrangementer vi gjennomfører, legges 
mange timer i arbeidsinnsats. Vi vil undersøke hvordan 
vi kan gi de som har gjort en ekstra innsats en 
kompensasjon for dette. Å opprettholde høy og 

 
 
Kjell 

 
 
7. desember 



 

kvalitativ aktivitet krever ressurser. 
Kjell jobber med denne utfordringen 

59/15 Juleverkstedet 

 Planer presenteres 

 
Alle i styret oppfordres til å være med på 
arrangementet, oppmøte kl 10:00. Forberedelsene er 
gjort, hjelp på kjøkkenet er innleid. 

 
Annette og Kirsti 

 

60/15 Årsmøtet 

 Program 

 
Bra utkast til program. Avtaler sikres 
Kulturelt innslag lørdag formiddag 
Aktivitetsplan behandles på neste styremøte 
Innkalling, påmelding, utgiftsfordeling etc behandles 
neste styrem 

 
Annette og Nina Aa 
Johanne 
Nina S 
Kjell 

 
Snarest 
Snarest 
7. desember 
7. desember 

61/15 Medlemskontakt 

 Det er kommet mange innspill på 
informasjonsflyt fra foreningen, både på hva 
vi gjør og hvilke kanaler bruker vi for å spre 
det glade budskap.  

 
Vi må bli bedre på informasjon ut til medlemmene. Den 
som står ansvarlig for arrangementene må lage 
annonser og sende disse til Johanne. 
Invitasjonen må ut i god tid. 
Informasjon må ut på følgende kanaler, i prioritert 
rekkefølge: 

 Mail (der det er snakk om invitasjoner som må 
nå alle) 

 Hjemmeside 

 Facebook 
Ajourført aktivitetsplan skal til enhver tid ligge på 
hjemmesida. 

 
Johanne 

 
Fortløpende 

62/15 Juletrefest 9. januar 

 Hvor og hva 

 
På Støren er basseng og lokaler under ombygging, så vi 
må benytte andre lokaler. 
Det blir juletrefest uten bading i år. 13:00 – 17:00 
Sandmoen er aktuelt lokale, med servering. 
Nisseorkester 
Nisser 

 
Nina Aa 
 
 
 
Kirsti 
Kirsti 

 
7. desember 



 

63/15 Pridepanel 9. januar 

 Hvem kan stille? (midt i juletrefesten) 

 
En av oss stiller 

 
Nina (?) 

 

 Eventuelt 

 Er vi i rute? (Jfr. Aktivitetsplanen) 

 Regionsamling. Ny dato 

 
OK 
Vi går for lørdag 2. april. 
Formidles til Møre og Romsdal + Nord-Trøndelag 

 
 
 
Nina S. 

 
 
 
Snarest 

 
Neste styremøte: tirsdag 7. desember, kl. 19:00. Byåsen skole, hvis mulig 


