
ÅRSBERETNING FOR 2018 

NORSK FOSTERHJEM SFORENING TRØNDELAG SØR 

 

FYLKESSTYRETS SAMMENSETNING FRA ÅRSMØTE 2018: 
Lisbeth Tingvoll Leder 
Nina Aasen Nestleder , ansvarlig for innkjøp/bestillinger 
Terje Skjemstad Sekretær, ansvarlig for søknader mm  
Kjell Knutsen Kasserer    
Johanne Foss Styremedlem, ansvarlig for web og medlemskontakt 
Frode Westad Styremedlem, ansvarlig for søknader mm 
 
Valgkomite: 
Kjersti G. Overvik Leder 
Tore Skaret Medlem  
Ragnhild Beckstrøm Medlem 
 
 
MØTER OG SAMLINGER 2018: 

FOR MEDLEMMER: 
Juletrefest på Kvilhaugen Gård  - Ca. 80 deltakere 
Kurs- og årsmøtehelg på Brekstad - 91 deltagere 
Årsmøte -  28 stemmeberettigede 
Skidag i Vassfjellet -  73 deltagere 
2 ganger bowling på Sandmoen -  43 deltakere i april og 72 i oktober. 
Fotballkamp med Rosenborg ballklubb - 30 deltagere i mai og 30 i september 
Familiesamling på Rondeheim - 54 deltakere 
Jul på Sverresborg - 44 deltagere 
 
FOR STYRET: 
Styremøter (7) 
Representert på PRIDE-kurs (1) 
Organisasjonskurs i Skedsmo, 4 styremedlemmer 
Ledersamling Oslo/Kiel, leder og nestleder - mars og oktober 
Bufetats fosterhjemskonferanse på Hell, der vi fikk presentert foreninga med innlegg og stand (1) 
Konferanse - Fosterhjemmets indre liv - Oslo, leder og nestleder 
 
 
SAMARBEIDSPARTNERE 
Det har i 2018 ikke vært avholdt møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Styret har ikke lyktes å få 

til en avtale med fylkesmannen, men jobber for et videre samarbeid. Formålet med disse møtene er 

å holde en jevn kontakt for å utveksle informasjon og kunnskap rundt Fosterhjemsomsorgen. 

Vi har det siste året vært inne på Bufetats pridesamling en gang og presentert oss, og har dessverre 
ikke fått til noen samarbeidsmøter. Også her vil vi gjøre det vi kan for å få igang samarbeidet igjen. 
NFF Trøndelag sør mener det er viktig å ha et samarbeidsforhold til en så sentral aktør. Vi har 
opplevd dette som konstruktivt. Her kan vi ha reell innflytelse når det gjelder fosterhjemsarbeidet, 
med fokus på lokale forhold.  
 



Norsk Fosterhjemsforening sentralt - hovedstyret, generalsekretær og sekretariatet 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. Vi er heldige som har en advokat ansatt i 
foreningen sentralt. Hun har kompetanse i forhold til alle kompliserte henvendelser som kommer inn 
fra medlemmer, og rapporteringer og utredning til det offentlige og det politiske system. 
 
MEDLEMMER 
Pr 31.12.2018 hadde vi 319 medlemmer + 11 støttemedlemmer. Dette er en god økning fra i fjor (24 
nye medlemmer i 2018), og det vil fortsatt være et mål å få flere av Trøndelag sørs fosterhjem med i 
foreninga. Trøndelag sør er et av få fylker på landsbasis som opprettholder/øker medlemstallet sitt. 
 
Noe av det viktigste styret arbeider med, er aktivitetstilbud til våre medlemmer. Vi prøver å tilby et 
variert tilbud, som favner om både barn og ungdom. Vi har tidvis hatt mange aktiviteter å 
planlegge/gjennomføre. Dette har ført til vel mye arbeid for de som sitter i styret, og vi har dermed 
bestemt å holde antall aktiviteter på et nivå som greit lar seg gjennomføre. Andre oppgaver som 
ligger til styret er blant annet å ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet, og 
med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan. I tillegg skal styret videreformidle relevant 
informasjon til medlemmene fra hovedstyret og sekretariatet. 
 
Styrets rolle i rådgivning til medlemmer 
Norsk fosterhjemsforening har en betjent rådgivningstelefon i Oslo. Styret i fylkesforeningen 
henviser sine medlemmer til denne når de har spørsmål eller utfordringer av en art som bør besvares 
av kompetente fagfolk. Telefonen betjenes pr. dd torsdager mellom klokken 9:00 og 15:00. Tlf.nr.: 23 
31 54 00/46 50 08 47. 
 
Bufetat region Midt-Norge har en vakttelefon for fosterforeldre. Denne er betjent hele døgnet, og 
har tlf.nr.: 46 61 74 10. 
 
STYRET 
Dette året har styret avholdt 7 styremøter for å dra arbeidet i foreningen og planlegge oppsatte 
arrangementer. Styret vurdere fortløpende hva som er formålstjenlig når det gjelder antall møter 
eller organisasjonsform. Det er viktig å ha med seg at styrets arbeid gjøres etter 
frivillighetsprinsippet. Styret gjør en innsats som de ikke får betalt for, men som gir en følelse av å 
bidra med noe viktig (med unntak av leder som får en årlig sum kr. 4000,-). Dette arbeidet gjøres i 
tillegg til familieliv, jobb m.m. Det er behandlet 51 saker, og det har vært god representasjon på 
styremøtene. 
 
4 styremedlemmer deltok på organisasjonskurs i vår. For at en organisasjon skal fungere godt er det 
svært viktig at alle tillitsvalgte har god kunnskap om organisasjon, oppbygging, vedtekter og 
styrearbeid. Kurset var lærerikt, og et fint fora for å knytte kontakter og bli kjent med 
organisasjonen. Trond Solvang innledet organisasjonskurset ved å snakke om organisasjon og 
kommunikasjon. Videre var det workshop der vi jobbet med oppgaver opp mot vedtektene og våre 
etiske retningslinjer. Det er et mål at hele styret deltar på disse kursene. 
 
I forbindelse med organisasjonskurset ble det avholdt ekstraordinært landsmøte. Bakgrunn for 
ekstraordinært landsmøte var krav fra 15 fylkesforeninger om dette. 
 
Leder og nestleder deltok på ledersamling i oktober. Denne gangen var samlingen lagt til Color Lines 
Kiel-ferge. I ledersamlingen fikk vi praktisk informasjon, høre status i foreningen, og ble orientert om 
arbeidet som foregikk i de ulike utvalgene. Vi jobbet også i grupper, hvor vi delte erfaringer mellom 
fylkene. Dette opplevde vi som veldig nyttig. Det var godt å være samlet og kjenne at stemningen 
igjen var god, etter en noe turbulent tid i foreningen. 



 
Utover de faste rollene som leder, nestleder, sekretær og kasserer, har styret fordelt oppgaver 
underveis i perioden.  
 
NETTSIDE 
Vi er på nett med vår egen hjemmeside. Denne har beklageligvis ikke blitt oppdatert i den grad det er 
ønskelig. Her har vi i styret en jobb og gjøre. Vi ønsker å være tilgjengelig for medlemmene våre, og 
at informasjon skal nå ut. Det er et mål at aktiviteten i styret skal være synlig utad, slik at 
medlemmene kan følge med – og kan engasjere seg.  
 
FACEBOOK 
Foreningens facebookgruppe brukes aktivt av både styret og medlemmer, til å dele informasjon, 
stille spørsmål, gi ros med mer. Vi følger sentralt gitte normer for drift av siden, og understreker 
viktigheten av at man skal opptre lojalt mot forening og medlemmer, og at man ikke bruker siden til 
å ta opp konflikter eller konkrete saker. 
Styret er administrator. 
 
FOSTERHJEMSKONTAKT 
Gjennom året har vi hatt flere innlegg i medlemsbladet vårt, og har på denne måten synliggjort 
aktiviteten i vår lokalforening. Vi minner om at alle kan bidra til dette, redaktøren vil gjerne ha flere 
skribenter og bredde i bladet. 
 
ØKONOMI 
Fylkesforeningens økonomi er stabilt god. Det føles trygt å ha noen kroner ekstra på konto, da vi vet 
at våre arrangementer koster mere nå enn tidligere. Grunnen til kostnadene er at vi har flere 
deltagere på en del av arrangementene, og at vi har valgt å kjøpe flere tjenester for at de som sitter i 
styret ikke skal "bli brukt opp". Prisene har også steget på blant annet hotell. Vårt mål er at 
foreningens midler i all hovedsak går til medlemmene.  
 
Av støtte har vi mottatt kr. 15.000,- fra Norsk Fosterhjemsforening sentralt i tillegg til ca. kr. 70.000,-  
i medlems-kontingent. Norsk Fosterhjemsforening mottok i oktober måned et ekstra tillskudd fra 
staten på 350.000,-, og dette ville de skulle komme fylkene tilgode. Vi mottok dermed 25.000,- 
kroner øremerket 5000,- til ungdomssamling, 10.000,- til organisasjonskurs og 10.000,- til årsmøte og 
styremøter som skal gjennomføres i 2019. 
 
Vi er å finne som mottakere av grasrotandelen i Norsk Tipping. Her har vi i 2018 mottatt kr. 10.383,- . 
Vi oppfordrer alle optimistiske spillere til å søke opp Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag på 
listen over grasrotmottakere for å støtte oss. 
 
MEDLEMSKONTAKT  

Etter mye arbeid begynner vi nå og nærme oss fullstendige medlemslister. Med navn og adresser, e-

post og mobiltelefonnummer vil vi ha gode muligheter med å nå alle medlemmene på en effektiv 

måte. 

Vi henstiller på det sterkeste alle medlemmer om å rapportere endringer i adresser, telefonnummer 

eller e-post. 

 

For styret Lisbeth Tingvoll 

 


