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PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

 

22. – 23. OKTOBER 2015 
 

 

Tilstede: 

Nestleder:    Bjørn Morten Holm 

Hovedstyremedlem:   Mia Solberg 

Hovedstyremedlem:   Solfrid Kjærvoll-Birkedal 

Hovedstyremedlem:   Jim Skogsholm 

Hovedstyremedlem:   Kjersti Garnes Overvik 

 

Generalsekretær:   Tove M S Wahlstrøm  

 

Ikke tilstede 22.10. – tilstede 23.10.2015 

Leder:     Torunn Hauen Aks 

 

 

Møtet ble avholdt på Quality Hotel & Resort Sarpsborg 

 

Post ut inn perioden legges frem i møtet 

Informasjon fra styreleder, regionansvarlige og generalsekretær 

 

SAKSLISTE 

SAK 82/15: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 28-30.08.2015                                                                                      

SAK 83/15: Regnskap juli, august og september 2015                                                                           

SAK 84/15: Aktivitetsmidler til fylkene                                                                           

SAK 85/15: Søknad om aktivitetsstøtte fra fylkesforeningen Finnmark                  

  

Eventuelt  

 Gjennomgang av landsmøtet- og landsmøtesaker 2015  

 Fornyet avtale med Sametinget 

 Foreløpig konklusjon fra internkontroll av fem fylker 

 Informasjon fra medlemsmøte Norsk Fosterhjemsforening Oslo og – 

Akershus 

 Informasjon vedrørende forskningsprosjekt 
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PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

22. – 23. OKTOBER 2015 

 

 

Sak 82/15: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 

28. – 30.08.2015 
 

Protokoll er lagt ut på intranett, og legges frem for signering i dagens møte. 

 

Hovedstyrets vedtak  
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 28-30.08.2015 

 

 

 

 

 

SAK 83/15: Regnskap juli, august og september 2015 
 

Det vises til vedlagt regnskap for juli, august og september 2015.   

Annonseinntektene er høyere enn budsjettert og kontingenten er 200 000 høyere enn 

budsjettert.   

Sentrum logopedi har sagt opp sine to kontorer med virkning fra 1.10.2015. Ett av to kontorer 

er leid ut fra 15.10.2015.  Kontorene er pusset opp og satt opp lydisolering mellom de to 

kontorene.  Det er håp om å få ansatt en person til i sekretariatet og det siste kontoret settes av 

til denne personen.  Det betyr at leieinntektene vil gå ned i forhold til  budsjettert  kr 175 000  

for 2015.  

Videre er det innkjøpt nye møbler til møterom.  Konsulenthonorar konto 6610 ligger over 

budsjett noe som gjenspeiler ekstern hjelp i forhold til rådgivning.   

 

Hovedstyrets vedtak   

Hovedstyret tar til orientering regnskap for juli, august og september 2015. 

 

 

 

 

SAK 84/15: Driftsstøtte til fylkene 
 

Det er satt av driftsstøtte på kr 500 000 i budsjettet for 2015 til fylkene.  Av dette er det brukt 

kr 285 000.  Det er en restpott på kr 215 000 som skal fordeles til fylkene.   

Hovedstyret diskuterer hvorvidt pengene fordeles etter søknad eller annen fordelingsnøkkel.  

Fordelt likt på 19 fylker vil det tilsvare i overkant av  kr 11 000. 

 

22.10.2015 fra hovedstyrets behandling 

Sak 85 ble behandlet før aktuell sak 84.  Norsk Fosterhjemsforening Finnmark fikk sin søknad 

innvilget og restpott kr 215 000 – 20 000 = 195 000 fordels på 18 fylker uten 

søknadsprosedyrer.  Kr 10 800 blir tildelt hvert fylke.  
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PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

22. – 23. OKTOBER 2015 

 

SAK 84/15: Driftsstøtte til fylkene 
 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret godkjenner at 18 fylker får tildelt kr 10 800 til driftsstøtte uten søknad.  Norsk 

Fosterhjemsforening Finnmark er ikke med i denne fordelingen jfr sak 85. 

 
 

 

 

 

SAK 85/15: Søknad om aktivitetsstøtte til familiesamling fra Norsk 

Fosterhjemsforening Finnmark 

 

Det vises til vedlagt søknad fra Norsk Fosterhjemsforening Finnmark. 

 

Det søkes om aktivitetsstøtte for avvikling av familiesamling i Alta 27-29 november 2015 

med juleverksted og faglig innhold.  

Det søkes om kr 20 000 som skal dekke 

aktiviteter/aktivitetsleder/fellesmåltider/foredragsholder og annet felles opplegg.   

Hver enkelt deltaker betaler for hotelloppholdet + en liten egenandel.  

 

Søknaden er en blanding av aktivitetsstøtte og driftsstøtte.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret innvilger Norsk Fosterhjemsforenings Finnmarks søknad om 
drifts/aktivitetsstøtte på kr 20 000.  Hovedstyret ønsker tilbakemelding etter Norsk 
Fosterhjemsforenings samling i forhold til antall deltakere og hvilke aktiviteter som ble 
gjennomført.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                           Torunn Hauen Aks 

                                                   Styreleder 

 

 

 

                                     Norsk Fosterhjemsforening  


