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Sak 1 / 15 Konstituering 

Landsmøtet ble åpnet av Hovedstyrets leder Torunn Hauen Aks som ledet behandlingen av 

sak 1.1, 1.2 og 1.3 a). Ordet ble så gitt til de valgte møtelederne. 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 konstitueres 

 

 

1.1 / 15 Registrering av stemmeberettigede 

Stemmeberettigede er fylkesforeningenes delegater, hovedstyrets faste medlemmer og en 

ansatt for sekretariatet.   

Landsmøtet 2015 godkjenner ved håndsopprekning hvor mange stemmeberettigede som er til 

stede.  

 

Landsmøtets vedtak: 

Det ble registrert 62 stemmeberettigede lørdag 24.10.2015 

Det ble registrert 61 stemmeberettigede søndag 25.10.2015 
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Sak 1.2 / 15 Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 

 

Til dagsorden: 

Kommentarer fra region øst: 

Det ønskes en bedre prioritering av rekkefølgen på sakene til senere landsmøter. 

Tidsbruken bør vurderes i tråd med viktigheten av sakene. De mener at det brukes for mye tid 

til vedtektene og for lite tid til handlingsplanen for landsmøte 2015. 

Til forretningsorden: 

Muntlig kommentar fra hovedstyret: 

Endre stemmeseddel til delegatnummer i punkt 13, første og siste setning. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet   

Landsmøtet 2015 godkjenner den utsendte innkalling, dagsorden og forretningsorden.   

 

Landsmøtets vedtak:  

Den utsendte innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent med de innspill og 

rettelser som kom frem muntlig. Stemmesedler endres til delegatnummer i punkt 13, første og 

siste setning. 
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Sak 1.3 / 15 Valg av landsmøtefunksjonærer  

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 2015:  

a) To møteledere 

Svein E. Brochmann Myrseth , tidligere lærer og erfaring fra diverse verv i foreninger. 

Odd A. Strømnes, tidligere rektor på Råde ungdomsskole. 

b) Fire sekretærer 

Iren Andersen 

Carina Andersen 

Odd Terje Henriksen 

Anette Hegna 

c) Tre stemmetellere 

Mette Westergren 

Hilde Granli 

Arne Nilsen 

d) To representanter til å underskrive protokollen 

Kjetil Mevik 

Irene Sørensen 

Kommentar: 

Odd Terje Henriksen og Kjetil Mevik har meldt forfall. 

Forslag fra Hovedstyrets: 

Ny sekretær: Jim Skogsholm 

Ny protokollunderskriver: Solfrid Ruud Rekdal 

 

Antall stemmeberettigede: 62 

 

Landsmøtets vedtak: 

a) 2 møteledere 

Svein Myrseth  

Odd A. Strømnes 

b) 4 sekretærer 

Iren Andersen 

Carina Andersen 

Jim Skogsholm 

Anette Hegna  
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c) 3 stemmetellere 

Mette Westergren 

Hilde Granli 

Arne Nilsen  

d) 2 representanter til å underskrive protokollen 

Solfrid Ruud Rekdal 

Irene Sørensen  

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 2 / 15 Godkjenning av årsberetning for Norsk Fosterhjemsforening 2013 og 

2014 

Hovedstyrets forslag til Landsmøtet: 

Landsmøtet 2015 godkjenner Norsk Fosterhjemsforening sin årsberetning for 2013 og 2014. 

 

Forslag fra generalsekretær, Tove M S Wahlstrøm: 

1. Landsmøte 2015 godkjenner Norsk Fosterhjemsforenings årsberetning 2013. 

2. Landsmøte 2015 godkjenner Norsk Fosterhjemsforenings årsberetning 2014. 

 

Landsmøtets vedtak: 
1. Landsmøte 2015 godkjenner Norsk Fosterhjemsforenings årsberetning 2013. 

2. Landsmøte 2015 godkjenner Norsk Fosterhjemsforenings årsberetning 2014. 
 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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Sak 3 / 15 Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for Norsk 

Fosterhjemsforening 2013 og 2014  

Hovedstyrets forslag til landsmøtet: 

Landsmøtet 2015 godkjenner Norsk Fosterhjemsforenings årsregnskap. Landsmøtet tar 

revisjonsberetningene for 2013 og 2014 til orientering. 

Forslag fra generalsekretær, Tove M S Wahlstrøm: 

1. Landsmøte 2015 godkjenner årsregnskap 2013. 

2. Landsmøte 2015 tar revisjonsberetning 2013 til orientering. 

3. Landsmøte 2015 godkjenner årsregnskap 2014. 

4. Landsmøte 2015 tar revisjonsberetning 2014 til orientering. 

 

Landsmøtets vedtak: 

1. Landsmøte 2015 godkjenner årsregnskap 2013. 

2. Landsmøte 2015 tar revisjonsberetning 2013 til orientering. 

3. Landsmøte 2015 godkjenner årsregnskap 2014. 

4. Landsmøte 2015 tar revisjonsberetning 2014 til orientering. 
 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 4 / 15 Rapport fra kontrollutvalget 2011, 2013 og 2014 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Landsmøtet 2015 godkjenner kontrollutvalgets rapport for 2013 og 2014.  

Landsmøtet 2015 godkjenner kontrollutvalgets rapport 2011. 

 

Landsmøtets vedtak:  

Landsmøtet 2015 godkjenner kontrollutvalgets rapport for 2013 og 2014.  

Landsmøtet 2015 godkjenner kontrollutvalgets rapport 2011. 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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Sak 5 / 15 Innkomne forslag 

5.01 Profilering, orientering til landsmøte 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

1. Region Sør anmoder landsmøtet 2015 at det settes ned en arbeidsgruppe som skal 

jobbe med dette over tid. Vi ønsker ytterligere informasjon om hva et bytte vil 

omfatte med tanke på økonomi og tilsvarende. 

2. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta Verdens beste fosterhjem som Norsk 

Fosterhjemsforenings visjon. 

3. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å opprettholde nåværende logo. 

 

Hovedstyret trekker punkt 1 i hovedstyrets innstilling 

Visjon: 

Forslag fra hovedstyret: Verdens beste fosterhjem 

 

Forslag fra Region Nord; Nordland, Finnmark, Troms 

Sammen – synlig – sterk 

Begrunnelse for valg av visjon fra Troms ved Irene Sørensen  

Sammen – Synlig – Sterk. Ordet sammen har mange og viktige betydninger som i fellesskap, 

mot hverandre, i hop eller i en masse. 

Ordet saman er norrønt. I Norsk Fosterhjemsforening kan vi bruke ordet sammen om 

følgende: Sammen på landsmøte, sammen i fosterfamilien, sammen på kurs, og sammen om 

aktiviteter som arrangeres. Vi er også sammen i ulike møtefora som vi deltar på. Derfor 

mener vi at sammen er et ord som gir mening og identitet for våre aktiviteter i Norsk 

Fosterhjemsforening. Norsk Fosterhjemsforening blir en sterk organisasjon når vi står 

sammen mot felles mål. 

Synlig: Når vi som organisasjon opptrer sammen og jobber mot samme mål blir vi sterk, men 

også synlig. Vi er synlig gjennom vårt arbeid i organisasjonen på mange plan, men også 

gjennom fosterbladet vårt, media når vi kjører aktiviteter og familiesamlinger som får omtale, 

hovedstyret som jobber med våre handlingsplaner og internasjonalt arbeid.  

Norsk Fosterhjemsforening er synlig også i samfunnet på mange ulike arenaer. 

Sterk: Ordet sterk betyr solid eller kraftig, tåler stor påkjenning eller sprek. 

Ordene sammen – synlig – sterk kan vi reflektere over og bruke til å speile oss i som 

organisasjon i mange sammenhenger. Derfor mener vi de ordene beskriver noe i vår 
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organisasjon på en god måte. Det er mening bak ordene og de avdekker en felles forståelse, 

deltakelse og mening for Norsk Fosterhjemsforening. 

Sammen – synlig – sterk er ord som beskriver oss på en god måte. 

Forslag fra Region Øst, Solfrid Ruud Rekdal 

Region Øst støtter ikke hovedstyrets forslag. 

Forslag til visjon: Sammen – synlig – sterk 

Slagord: En sterk stemme for fosterhjem 

Forslag fra Region Sør 

Motforslag til punkt 2: Sammen – synlig – sterk 

Punkt 1: Vi trekker dette forslaget 

 

Avstemming av hovedstyrets forslag til visjon: falt 

Avstemming av region øst sitt forslag til slagord: falt (For: 28 Mot: 33) 

Logo:  

Forslag fra hovedstyret: Opprettholde nåværende logo 

Avstemming av hovedstyrets forslag til logo: Enstemmig vedtatt 

 

Forslag fra region nord, Tommy Hæggernæs 

Nytt punkt 1: 

Det settes ned en mindre arbeidsgruppe som arbeider med å justere logoen frem til neste 

landsmøte 

Avstemming av region nord sitt forslag til logo: Falt 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner visjon: Sammen - Synlig - Sterk 

Landsmøtet 2015 opprettholder nåværende logo 

Avstemming av hovedstyrets forslag til visjon: Falt 

Avstemming av region øst sitt forslag til slagord: Falt (For: 28 Mot: 33) 

Avstemming av hovedstyrets forslag til logo: Enstemmig vedtatt 

Avstemming av region nord sitt forslag til logo: Falt 
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5.02 Utredning om et eventuelt medlemskap for både fosterbarn og 

fosterforeldres egne barn 

Forslag fra region Sør: Medlemskap utredes av en arbeidsgruppe frem til landsmøtet 2017. 

Der utredes for medlemskap og/eller annen form, hvor ungdommen kan være en del av 

foreningen. 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 at det ikke etableres eget ungdomsmedlemskap i 

Norsk Fosterhjemsforening. Landsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å utarbeide retningslinjer 

for eget ungdomsråd. 

Forslag fra hovedstyret, Torunn Hauen Aks 

Ungdom mellom 13 – 23 år. 

  

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner at det ikke etableres eget ungdomsmedlemskap i Norsk 

Fosterhjemsforening. Landsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å utarbeide retningslinjer for et 

ungdomsråd, ungdom mellom 13 – 23 år. 

 

 Avstemming: Vedtatt (For: 60 Mot: 1) 
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5.03 Etiske retningslinjer for Norsk Fosterhjemsforening   

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Respekt 

 Alle er verdifulle, og vi skal ha respekt for hverandres synspunkter 

 Norsk Fosterhjemsforening skal være en åpen og inkluderende organisasjon som 

verdsetter og tilrettelegger for mangfold. 

 Vi skal være støttende overfor fosterhjemmet slik at det gir omsorg uavhengig av 

trosretning, nasjonalitet og seksuell legning. 

 

Samarbeid 

 Vi skal ha et godt samarbeid med alle instanser. 

 Norsk Fosterhjemsforening skal være en fordomsfri organisasjon i møte med 

medlemmene og samarbeidspartnerne.  

 Vi skal samarbeide og tilrettelegge for erfaringsutveksling på tvers av fylkesforeninger. 

 

Lovlydighet (redelighet/ærlighet) 

 Alle valgte medlemmer og ansatte i Norsk Fosterhjemsforening har varslingsplikt i 

forhold til brudd på foreningens vedtekter og økonomisk mislighold. 

Tillitsvalgte, ansatte, fylkesforening og Norsk Fosterhjemsforenings hovedstyre kan 

ikke ta imot gaver med heftelser som strider imot foreningens formålsparagraf og 

vedtekter.  

Lojalitet 

 Vi skal snakke godt om foreningen. 

 Tillitsvalgte forplikter seg til å være lojale mot foreningens vedtekter, etiske 

retningslinjer og vedtak. 

 Vi skal være støttende for fosterhjemmet 

 

Åpenhet 

 Vi skal ha en gjensidig og åpen dialog. 

 Det skal være åpenhet i alle ledd i organisasjonen. 

 

Taushetsplikt 

 Norsk Fosterhjemsforening skal ivareta sensitiv informasjon på en forsvarlig måte. 

 Tillitsvalgte forplikter seg til å underskrive en taushetserklæring. 
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Omdømme 

 Tillitsvalgte representerer Norsk Fosterhjemsforening og må ha en adferd som er i tråd 

med foreningens retningslinjer. 

 Norsk Fosterhjemsforening dekker ikke utgifter til alkohol verken ved foreningens 

arrangementer eller der man representerer foreningen. Vi oppfordrer til måtehold i 

alle sammenhenger der man representerer foreningen. 

 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner hovedstyrets forslag til etiske retningslinjer for Norsk 

Fosterhjemsforening med språklig redigering. 

Norsk Fosterhjemsforening: Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte 

Respekt 

 Norsk Fosterhjemsforening skal være en åpen og inkluderende organisasjon som 

verdsetter og tilrettelegger for mangfold 

 Alle er verdifulle, og Norsk Fosterhjemsforening skal ha respekt for hverandres 

synspunkter 

 Norsk Fosterhjemsforening skal være støttende overfor fosterhjemmet slik at det gir 

omsorg uavhengig av trosretning, nasjonalitet og seksuell legning 

 

Samarbeid 

 Norsk Fosterhjemsforening skal ha et godt samarbeid med alle instanser 

 Norsk Fosterhjemsforening skal være en fordomsfri organisasjon i møte med 

medlemmene og samarbeidspartnerne 

 Norsk Fosterhjemsforening skal samarbeide og tilrettelegge for erfaringsutveksling på 

tvers av fylkesforeninger 

 

Lovlydighet (redelighet/ærlighet) 

 Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Norsk Fosterhjemsforening har varslingsplikt 

i forhold til brudd på foreningens vedtekter og økonomisk mislighold 

 Tillitsvalgte i fylkesforeningene, -hovedstyre, -kontrollutvalget, -valgkomite samt 

ansatte i Norsk Fosterhjemsforening kan ikke ta imot gaver med heftelser som strider 

imot foreningens formålsparagraf og vedtekter 

 

Lojalitet 

 Norsk Fosterhjemsforening skal snakke godt om foreningen 

 Tillitsvalgte og ansatte forplikter seg til å være lojale mot foreningens vedtekter, etiske 

retningslinjer og vedtak 
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 Norsk Fosterhjemsforening skal være støttende for fosterhjemmet 

 

Åpenhet 

 Norsk Fosterhjemsforening skal ha en gjensidig og åpen dialog 

 Det skal være åpenhet i alle ledd i organisasjonen 

 

Taushetsplikt 

 Norsk Fosterhjemsforening skal ivareta sensitiv informasjon på en forsvarlig måte 

 Tillitsvalgte og ansatte forplikter seg til å underskrive en taushetserklæring 

 

Omdømme 

 Tillitsvalgte og ansatte representerer Norsk Fosterhjemsforening og må ha en adferd 

som er i tråd med foreningens retningslinjer 

 Norsk Fosterhjemsforening dekker ikke utgifter til alkohol verken ved foreningens 

arrangementer eller der man representerer foreningen 

 Norsk Fosterhjemsforening oppfordrer til måtehold i alle sammenhenger der man 

representerer foreningen 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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5.04 Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ber landsmøtert 2015 avgjøre 

hvorvidt foreningen skal være med å arrangere IFCO 2017 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland: 

«IFCO er et arrangement som medfører stor ressursbruk både når det gjelder personal, tid 

og kapital for Norsk Fosterhjemsforening om det arrangeres i Norge. Vi er usikre på om det 

er riktig for Norsk Fosterhjemsforening at dette skjer i 2017. Norsk Fosterhjemsforening 

Rogaland vil at landsmøtet tar stilling til om dette er ønskelig. Dette slik at medlemmene kan 

være med på å avgjøre om Norsk Fosterhjemsforening har ressurser, tid og penger til å 

arrangere et så stort og krevende arrangement» 

«Om landsmøtet ikke er enige i at Norge og Norsk Fosterhjemsforening skal arrangere dette, 

ber vi at hovedstyret fratrer sitt vedtak» 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å støtte hovedstyrets vedtak i sak 65/14, 91/14 og 

74/15 om å gå videre i prosessen frem til avvikling av konferansen IFCO2017 i Norge.  

Forslag fra region nord, Tommy Hæggernæs 

Tilføyelse til hovedstyrets innstilling: eventuelt i 2019. 

Forslag fra region øst, Solfrid Ruud Rekdal 

Tillegg: Et vilkår for å støtte søknaden er at Norsk Fosterhjemsforening ikke blir økonomisk 

ansvarlig for et eventuelt underskudd, da Norsk Fosterhjemsforening er definert som den 

juridiske personen for arrangementet. 

Avstemming: Vedtatt (For: 58 Mot: 3) 

Forslag fra Rogaland, Geir Simion Sørdal 

Ber om at observatør, Arne Nilsen, får tillatelse til å fortelle om erfaringene fra tidligere 

IFCO konferanse. 

Avstemming: Vedtatt 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 vedtar å støtte hovedstyrets vedtak i sak 65/14, 91/14 og 74/15 om å gå 

videre i prosessen frem til avvikling av konferansen IFCO2017 eventuelt 2019 i Norge. Et 

vilkår for å støtte søknaden er at Norsk Fosterhjemsforening ikke blir økonomisk ansvarlig 

for et evt. underskudd, da Norsk Fosterhjemsforening er definert som den juridiske personen 

for arrangementet. 

Avstemming: Vedtatt (For: 58 Mot: 3) 
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5.05 Norsk Fosterhjemsforening Oslo, hvordan hindre at uønskede personer ikke 

blir medlem i fylkesforeningens lukkede facebooksider 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo: 

Hvordan hindre at uønskede personer ikke blir medlem av fylkesforeningens lukkede 

facebooksider.  

Hver fylkesforening tilsluttet Norsk Fosterforening har en lukket facebookside som et 

informasjonstilbud til sine medlemmer. Praksis nå er at medlemmer i en fylkesforening som 

også ønsker å være medlem i facebookgruppa til andre fylkesforeninger, søker om å bli 

medlem der. Fylkesforeninger har kun oversikt over medlemmer i egen forening. 

Vi må sikre oss at uønskede personer ikke blir opptatt som medlem i en gruppe. 

Facebooksidens til fylkesforeningene bør kun være for medlemmer i Norsk 

Fosterhjemsforening, av personvernhensyn.  Men vi anser det også tjenlig at personer som 

fylkesforeningen vet er genuint interessert i fosterhjemsomsorgen, kan blir invitert inn av 

sidens redaktører. 

Forslag til vedtak: 

Det utarbeides en prosedyre om hvordan fylkesforeningene kan få sjekket, om søkere som 

ikke er medlem i fylkesforeningen, tilfredsstiller kravene til medlemskap i fylkesforeningens 

lukkede facebooksiden.  

Norsk Fosterhjemsforening Oslo trekker sitt forslag og ber sekretariatet om å lage tydelige 

retningslinjer for hvordan dette skal håndteres av regionene. 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder Landsmøtet 2015 å sende saken tilbake til hovedstyret og sekretariatet 

som i samarbeid med fylkesforeningene utforme retningslinjer i forhold til problemstillingen 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo fremmer. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner å sende saken tilbake til hovedstyret og sekretariatet som i 

samarbeid med fylkesforeningene utforme retningslinjer i forhold til problemstillingen Norsk 

Fosterhjemsforening Oslo fremmer. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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5.06 Forslag fra kontrollutvalget at gjeldende landsmøtevedtak skal legges inn i 

Norsk Fosterhjemsforenings vedtektshefte 

Forslag fra kontrollutvalget:  

Kontrollutvalget foreslår at til enhver tid gjeldende landsmøtevedtak legges inn i 

vedtektsheftet. 

Hovedstyrets forslag til landsmøtet: 

1. Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2015 å ikke godkjenne kontrollutvalgets forslag om 

at gjeldende vedtak fra landsmøte legges inn i vedtektsheftet. Gjeldende vedtak fra 

landsmøte og hovedstyremøte legges som eget vedlegg til Håndbok for tillitsvalgte 

2. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 at årstall for siste revidering kommer frem på 

fremsiden av vedtektshefte for Norsk Fosterhjemsforening. 
 

Hovedstyret trekker punkt 2 

Landsmøtets vedtak: 

1. Landsmøte 2015 godkjenner ikke kontrollutvalgets forslag om at gjeldende vedtak fra 

landsmøte legges inn i vedtektsheftet. Gjeldene vedtak fra landsmøte og 

hovedstyremøte legges som eget vedlegg til Håndbok for tillitsvalgte.  
 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

5.07 Iverksetting av nye vedtekter samt språkvasking av vedtektene  

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

1. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne at språkvask av vedtektene 

gjennomføres av sekretariatet. 

2. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne iverksetting av endringer i 

vedtektene til 01.01.2016. 

 

Hovedstyret trekker punkt 2. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner at språkvask av vedtektene gjennomføres av sekretariatet. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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5.08 Tilføyelser på fremsiden av vedtektshefte for Norsk Fosterhjemsforenings 

årstall for revidering 

   

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

1. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 at årstall for siste revidering kommer frem på 

fremsiden av vedtektshefte for Norsk Fosterhjemsforening. 

 

Hovedstyret trekker sin innstilling. 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner at saken trekkes. 

 

5.09 Forslag til vedtektsendring av kap 1 Grunnregler §§ 1-1, 1-2  

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo: 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo foreslår at det er kun formålet som står under § 1-1; 

Foreningen skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 

fosterhjemsomsorgen. Det foreslås videre at Foreningen byttes ut med Norsk 

Fosterhjemsforening. 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne endringer foreslått av Norsk 

Fosterhjemsforening Oslo med hovedstyrets endring i punktene 1-4. 

1. § 1-1 formål Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve 

kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen 

2. Ny heading og nytt innhold i eksisterende § 1-2 Organisasjon 

§ 1-2 Uavhengig interesseorganisasjon 

Foreningen er en uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og 

trossamfunn 

3. Hovedstyret ønsker at Norsk Fosterhjemsforening blir benyttet fremfor Forening 

under § 1-2 i forslaget til Oslo 

4. Innhold i eksisterende § 1-2 flyttes til ny § 1-3 organisasjon 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner endringer foreslått av Norsk Fosterhjemsforening Oslo med 

hovedstyrets endring i punktene 1-4 

1. § 1-1 formål Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve 

kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen 

2. Ny heading og nytt innhold i eksisterende § 1-2 Organisasjon 

§ 1-2 Uavhengig interesseorganisasjon 
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Foreningen er en uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og 

trossamfunn 

3. Norsk Fosterhjemsforening blir benyttet fremfor Forening under § 1-2 i forslaget til 

Oslo 

4. Innhold i eksisterende § 1-2 flyttes til ny § 1-3 organisasjon 
 

Avstemming: Enstemmig bifalt 

 

5.10 Forslag til vedtektsendring av kap 2 § 2-1 Medlemskap 

Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår endring i Kap 2 § 2-1 med bakgrunn i at de 

mener det bør åpnes opp for at hele fosterfamilien, alle hjemmeboende fosterbarn og egne 

barn under 23 år i tillegg til fosterforeldre, skal kunne bli medlem i Norsk 

Fosterhjemsforening. Viser til punkt 1 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår tillegg i Kap 2 § 2-1 punkt 4. 

Hovedstyret foreslår tillegg under punkt 3 

Sak 54/15 legges ved.  

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret støtter Norsk Fosterhjemsforening Rogalands forslag til endring i § 2-1 

bortsett fra siste setning etter komma. 

Forslag fra: Fosterforeldre, besøkshjem, beredskapshjem, familiehjem for barn og 

ungdommer og tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk 

Fosterhjemsforening. Et fosterhjem har ett medlemskap, og begge fosterforeldre har 

de samme rettigheter og plikter 

Til: Fosterhjem, besøkshjem, beredskapshjem, familiehjem for barn og ungdommer og 

tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk 

Fosterhjemsforening. Et fosterhjem har ett medlemskap, og inkluderer ungdom, 

fosterbarn og biologisk barn under 23 år, alle har de samme rettigheter og plikter 

2) Hovedstyret støtter ikke følgende tillegg 

og inkluderer ungdom, fosterbarn og biologisk barn under 23 år, alle har de samme 

rettigheter og plikter. 

Eksisterende siste setning blir stående.  

3) Hovedstyret foreslår en forklaring av hvem et fosterhjem består av.  

Forslag på ny setning under § 2-1: Personer som utgjør et fosterhjem: fosterforeldre, 

og barn/ungdom under 23 år som bor i fosterhjemmet (fosterbarn, fosterforeldres egne 

barn) 

4) Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår følgende tillegg i Kap 2 § 2-1: 

Ingen får medlemsrettigheter før kontingenten er betalt, og kan heller ikke inneha 

verv uten at medlemskontingenten er betalt. 

Ved samlivsbrudd kan kun en beholde medlemskapet. 

5) Hovedstyrets forslag: Alle som har betalt kontingent regnes som medlemmer i Norsk 

Fosterhjemsforening med de rettigheter som følger.  
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Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

1. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne forslag til tillegg og endring 

under vedtatt av hovedstyret under punktene 1-5 i Kap 2, § 2-1 medlemskap 

 

Hovedstyret trekker sitt forslag. 
 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Hedmark, Anne-Birgitte Løvlien 

Ny paragraf i kap. § stemmerett. 

Godkjente fosterforeldre innehar stemmerett. 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Finnmark, Tommy Hæggernæs 

§ 2-1 medlemskap 

Føy til «Fosterhjem» etter fosterforeldre slik at setningen blir: fosterforeldre, fosterhjem, 

besøkshjem, beredskapshjem osv.. 

Presisering på hovedstyrets innstilling, Bjørn Morten Holm. 

Fosterhjem, besøkshjem, beredskapshjem, familiehjem for barn og ungdommer og 

tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening. 

En medlemsfamilie har ett medlemskap, og personer som utgjør ett fosterhjem er 

fosterforeldre og barn / ungdom til og med 23 år som bor i fosterhjem. 

Alle som har betalt kontingent regnes som medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening med de 

rettigheter som følger. 

Kommentar: 

Saken trekkes. Det er behov for ytterligere avklaring av fosterhjem vs. fosterforeldre..  

 

Landsmøtets vedak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner at saken trekkes. 
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5.11 Forslag til vedtektsendring av kap 2 § 2-3 Æresmedlemskap 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Nordland: 

Tillegg i vedtektene Kap 2, § 2-3 Æresmedlemskap. Hovedstyret skal føre oversikt over alle 

æresmedlemmer samt hvilken begrunnelse som lå bak at de ble utnevnt til æresmedlemmer. 

Oversikten skal være tilgjengelig på foreningens intranett.  

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å avvise saken. Oppgaven er av administrativ karakter 

og blir oversendt sekretariatet for oppfølging. 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 avviser saken. Oppgaven er av administrativ karakter og blir oversendt 

sekretariatet for oppfølging. 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

 

5.12 Forslag til vedtektsendring av kap 2 § 2-5 Kontingent 

Forslag fra generalsekretær: 

Endring i Kap 2, § 2-5 siste setning  

Fra: For å få utbetalt refusjon av medlemskontingenten må årsmøte være avholdt og 

nødvendige styredokumenter sendt sekretariatet  

Til: For å få utbetalt refusjon av medlemskontingenten må årsmøte være avholdt og 

nødvendige styrereferater sendt sekretariatet fortløpende gjennom året.   

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2015 å endre vedtektene i Kap 2, § 2-5  

Kontingent siste setning jfr, punkt 1. 

Forslag fra Rogaland, Geir Simion Sørdal 

For å få utbetalt refusjon av medlemskontingent må årsmøtet være avholdt og  

Nødvendige styrereferater sendt sekretariatet fortløpende. 
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Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner endring i vedtektene i Kap 2, § 2-5  

Kontingent siste setning jfr. punkt 1. 

Til: For å få utbetalt refusjon av medlemskontingenten må årsmøte være avholdt og 

nødvendige styrereferater sendt sekretariatet fortløpende gjennom året.   

 

Avstemming: Vedtatt (For: 40 Mot: 21) 

 

5.13 Forslag til vedtektsendring av kap 3 LANDSMØTET, § 3-1 Representasjon 

og deltakelse 

Forslag fra hovedstyret: 

1. Tillegg etter andre avsnitt under kap 3, § 3-1 representasjon og deltakelse:  

Til landsmøtet velges en delegat fra hver fylkesforening, samt en tilleggsdelegat for 

hvert 50. medlem i fylkesforeningen. Det velges vararepresentanter i samme antall 

som delegater. 

Landsmøtet kan ha observatører tilstede uten tale- og stemmerett.  Fremmøtte 

delegater ved landsmøtet er stemmeberettiget. Stemmer kan ikke overføres ved 

fullmakt. 

Delegater og observatører må være betalende medlemmer 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 om å godkjenne hovedstyrets forslag jfr. punkt 1. 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner hovedstyrets forslag jfr. punkt 1. 

Kap 3, § 3-1 representasjon og deltakelse:  

Til landsmøtet velges en delegat fra hver fylkesforening, samt en tilleggsdelegat for hvert 50. 

medlem i fylkesforeningen. Det velges vararepresentanter i samme antall som delegater. 

Landsmøtet kan ha observatører tilstede uten tale- og stemmerett. Fremmøtte delegater ved 

landsmøtet er stemmeberettiget. Stemmer kan ikke overføres ved fullmakt. 

Delegater og observatører må være betalende medlemmer. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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5.14 Forslag til vedtektsendring av kap 3, § 3-5 Landsmøtesaker 

  

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Nordland: 

1. Bruk av langtidsbudsjett reduseres under kap 3, § 3-5 stjernepunkt 6 fra 

Handlingsplan og langtidsbudsjett til* Handlingsplan 
 

Forslag fra hovedstyret 

2. Hovedstyret foreslår følgende oppsplitting av stjernepunkt 5 under kap 3 § 3-5 

landsmøtesaker: 

Fra: * Langtidsbudsjett og fastsettelse av kontingent og styrehonorar  

Til: 

 * Langtidsbudsjett 

 * Fastsettelse av kontingent 

 * Styrehonorar 
 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne endringene som foreslått under punkt 1 

og 2 i hovedstyrets vedtak. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner endringer som forslått under punkt 1 og 2. 

1. Bruk av langtidsbudsjett reduseres under kap 3, § 3-5 stjernepunkt 6 fra 

Handlingsplan og langtidsbudsjett til* Handlingsplan 

2. Stjernepunkt 5 oppsplittes under kap 3 § 3-5 landsmøtesaker: 

Fra: * Langtidsbudsjett og fastsettelse av kontingent og styrehonorar  

Til: 

 * Langtidsbudsjett 

 * Fastsettelse av contingent 

 * Styrehonorar  
 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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5.15 Forslag til vedtektsendring av kap 3, § 3-6 Forslag 

Forslag fra hovedstyret: 

1) Hovedstyret foreslår en endring i eksisterende tekst under kap 3, § 3-6 Forslag fra: Saker 

til landsmøtet fremmes av fylkesforeningene, hovedstyret og kontrollutvalget, og skal 

være hovedstyret i hende senest 1. juni det året det er landsmøte. 

Til: Saker til landsmøte fremmes av fylkesforeningene og hovedstyret, og saken skal være 

hovedstyret i hende senest 1. juni det året det er landsmøte. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne vedtektsendring og tillegg i kap 3, § 3-6 

Forslag som foreslått under punkt 1. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner vedtektsendring og tillegg i kap 3, § 3-6 Forslag som foreslått 

under punkt 1. 

Saker til landsmøte fremmes av fylkesforeningene og hovedstyret, og saken skal være 

hovedstyret i hende senest 1. juni det året det er landsmøte. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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5.16 Forslag til vedtektsendring av kap 3 Landsmøte, § 3-7 Valg og oppnevning 

Det er innkommet forslag til tillegg og endringer i vedtektene kap 3 § 3-7 valg og oppnevning 

fra kontrollutvalget punkt b og e,  

Hovedstyrets forslag b, c, f-i 

Generalsekretær punkt a 

Fremkommet under organisasjonskurset 2015 punkt d 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret foreslår at det velges nestleder fra ett av medlemmene kap 3, § 3-7 både 

under b. kontrollutvalg og c. valgkomite.   

Hovedstyret foreslår følgene endring i begge organ:  

* Leder 

* Nestleder 

* 1 medlemmer 

* 1 varamedlem 

2) Hovedstyret støtter forslag til tillegg i kap. 3, § 3-7 valg og oppnevning med unntak 

under punkt b og d..  

            Forslagene til tillegg kommer som setninger etter eksisterende vedtekter i § 3-7 

Generalsekretær foreslår: 

a) Hovedstyret og kontrollutvalget velges etter innstilling fra valgkomiteen.  

 

Kontrollutvalget foreslår: 

b) De som skal ha verv i hovedstyret, må minst ha en periode i fylkesstyret før de kan 

foreslås og innstilles til valg.  

Hovedstyrets forslag til punkt b: De som velges til verv i hovedstyret, bør minst ha en 

periode i fylkesstyret og helst erfaring som fylkesleder, før de kan foreslås og 

innstilles til valg. 

 

Hovedstyrets forslag: 

c) De som velges til verv i kontrollutvalget og valgkomite bør ha erfaring fra flere typer 

tillitsverv i Norsk Fosterhjemsforening.   

Forslag fremkommet på organisasjonskurset 2015:  

d) Tillitsvalgt bør ikke sitte mer enn 6-seks år sammenhengende i samme verv.  

            Hovedstyret støtter ikke forlaget under punkt 4. 
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 Kontrollutvalget foreslår: 

e) Nær familie bør ikke sitte samtidig i styrer, utvalg og komiteer (eks ektefeller, 

foreldre/barn eller søsken). Tillitsvalgte kan ikke inneha verv eller ta på seg oppgaver 

i organisasjonen hvor det kan bli usikkerhet om habiliteten. 

 
 Hovedstyrets forslag:   

f) Hovedstyrets faste medlemmer, kontrollutvalgets faste medlemmer og valgkomiteens 

faste medlemmer bør ikke ha andre tillitsverv i organisasjonen. 

g) Nyvalgt hovedstyre, kontrollutvalg og valgkomite tar over vervene 1. januar etter 

landsmøtet. Perioden fra landsmøte til overtakelse brukes til samarbeid og overføring 

av oppgaver fra det avtroppende styret.  

h) Det er ikke mulighet til benkeforslag i forbindelse med valg på landsmøte. 

i) Det foretas skriftlig valg på kandidater til styre, komite og utvalg. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

1. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 at det velges nestleder jfr. kap 3, § 3-7, valg og 

oppnevning, i kontrollutvalg og valgkomite. Nestleder kommer ikke i tillegg, men 

endres i forhold til antall medlemmer i de to organ. Ny sammensetning vil da bli: 

leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem. 

2. Hovedstyret anmoder landsmøte 2015 å godkjenne forslag til tillegg i kap 3, § 3-7, 

valg og oppnevning, fra pkt. a) til og med pkt. i) med unntak av kontrollutvalgets 

forslag i pkt. b og forslag i pkt. d. 

 

Hovedstyret trekker punkt 2 i sitt forslag 

 

Forslag fra kontrollutvalget 

e) Nær familie bør skal ikke sitte samtidig i styrer, utvalg og komiteer nevnt i § 3-7 (eks 

ektefeller, foreldre/barn eller søsken). Tillitsvalgte kan ikke inneha verv eller ta på 

seg oppgaver i organisasjonen hvor det kan bli usikkerhet om habiliteten 
 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner at det velges nestleder jfr. kap 3, § 3-7, valg og oppnevning, i 

kontrollutvalg og valgkomite. Nestleder kommer ikke i tillegg, men endres i forhold til antall 

medlemmer i de to organ. Ny sammensetning vil da bli: leder, nestleder, 1 medlem og 1 

varamedlem.  

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Landsmøtet 2015 godkjenner kontrollutvalgets forslag i punkt e). 

e. Nær familie skal ikke sitte samtidig i styrer, utvalg og komiteer nevnt i § 3-7 (eks 

ektefeller, foreldre/barn eller søsken). 
 

Avstemming: Vedtatt 
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5.17 Forslag til tillegg i vedtektene kap 3, § 3-9 Landsmøteutgifter 

Det foreslås endringer i kap. 3, § 3-9 landsmøteutgifter.  Eksisterende setning: 

«Landsmøtet fastsetter retningslinjer for dekning av utgifter og reisefordeling» foreslås 

strøket. Erstattes med Fylkesforeningene dekker utgifter til reise og opphold for sine 

delegater og eventuelle observatører i forbindelse med landsmøte. En sentral reisefordeling 

gjelder delegater til landsmøte.  

Landsmøteutgifter dekkes sentralt for hovedstyrets -, kontrollutvalgets - og valgkomiteens 

faste medlemmer.  

Forslag fra hovedstyret: 

1. Fylkesforeningene dekker utgifter til reise og opphold for sine delegater og eventuelle 

observatører i forbindelse med landsmøte. 

En sentral reisefordeling gjelder delegater til landsmøte. 

Landsmøteutgifter dekkes sentralt for hovedstyrets-, kontrollutvalgets-, valgkomiteens 

faste medlemmer og ansatte 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å stryke eksisterende setning under kap 3, § 3-9 

landsmøteutgifter og godkjenne forslaget under punkt. 1. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner å stryke eksisterende setning under kap 3, § 3-9 

landsmøteutgifter og godkjenne forslaget under pkt. 1. 

1. Fylkesforeningene dekker utgifter til reise og opphold for sine delegater og eventuelle 

observatører i forbindelse med landsmøte.   

En sentral reisefordeling gjelder delegater til landsmøte. 

Landsmøteutgifter dekkes sentralt for hovedstyrets-, kontrollutvalgets-, valgkomiteens 

faste medlemmer og ansatte. 
 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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5.18 Forslag til endring i vedtektene kap 4, § 4-2 Sammensetning 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Nordland: 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland forslår å stryke siste setning under kap 4,§ 4-2 

sammensetning. Setningen hører inn under § 4-4 og setningen i § 4-2 vil implementeres i § 4-

4 møter. 

Hovedstyrets forslag til landsmøtet: 

1) De to siste setningene under kap 4, § 4-2 sammensetning, strykes. Ved stemmelikhet vil 

leder ha dobbeltstemme. I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme. Flyttes til § 4-4 

 

Etter endring av § 4-2: Hovedstyret består av 6 medlemmer, leder, nestleder, 4 

styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Alle regioner bør være representert i hovedstyret. Når 

leder er fraværende fungerer nestleder som leder. 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne forslag til endring under kap 4, § 4-2 

sammensetning, jfr forslag i punkt 1. 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Troms, Marianne Sollund 

At ordet «bør» erstattes med «skal» - Slik at det står: 

«Alle regioner skal være representert i hovedstyret» 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner forslag til endring under kap 4, § 4-2 sammensetning, jfr. 

forslag i punkt 1. 

1. De to siste setningene under kap 4, § 4-2 sammensetning, strykes. Ved stemmelikhet 

vil leder ha dobbeltstemme. I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme. Flyttes til 

§ 4-4 

Etter endring av § 4-2: Hovedstyret består av 6 medlemmer, leder, nestleder, 4 

styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Alle regioner bør være representert i 

hovedstyret. Når leder er fraværende fungerer nestleder som leder. 
 

Antall stemmeberettigede: 61 

Avstemming: Vedtatt (For: 56 Mot: 5)  
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5.19 Forslag til vedtektsendring og tillegg i kap 4, § 4-3 Hovedstyrets oppgaver 

Hovedstyrets vedtak 

1. Hovedstyret foreslår endring under b) fra : Vedta årsberetning samt årsbudsjett og 

langtidsbudsjett med bakgrunn i handlingsplan til 

b)Vedta årsberetning og årsbudsjett 

2. f) Fra: « Fremme forslag til handlingsplan med langtidsbudsjett og årsberetning» til  

Fremme ovenfor landsmøte forslag til årsberetning,  handlingsplan og 

langtidsbudsjett. 

3. Hovedstyret støtter ikke Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag til nytt punkt 

n) Meddeler prokura til den eller de som skal ha det. 

Hovedstyrets kommentar til nytt punkt n) Det er ikke behov for prokura.  Å ha en 

prokura går langt utover hva foreningen skal befatte seg med.  Signaturrett er 

tilstrekkelig både sentralt og lokalt. 

4. Hovedstyret foreslår et nytt punkt n): 

n) Fremmer ovenfor landsmøte forslag på kandidater til valgkomite. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne foreslåtte endring av kap 4, § 4-3, 

hovedstyrets oppgaver jfr. punkt 1-4 i hovedstyrets vedtak. 

Hovedstyret trekker sitt forslag 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner at saken trekkes.
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5.20 Forslag til endring i vedtektene kap 4, § 4-4 Møter 

Det vises til behandling i sak vedrørende § 4-2 hvor de to siste setningen av paragrafen ble 

foreslått strøket. For å få frem nestleders stilling der leder har fravær, bør ny setning inn 

under kap 4, § 4-4. 

Hovedstyrets vedtak  

§ 4-4 foreslås endret  

Til: Styrets leder har ansvar for innkalling til hovedstyremøtene. Det skal også holdes møte 

når minst halvparten av styrets medlemmer krever det. Innkalling og sakspapirer sendes ut 

senest 1 uke før møtet. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av 

medlemmene er tilstede. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. 

Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme 

avgjørende. I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme. Det føres protokoll fra 

hovedstyrets møter. Protokollen legges frem for godkjenning i det påfølgende styremøte. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte: 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne ny setning under kap 4, § 4-4 møter. Ny 

setning: I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner ny setning under kap 4, § 4-4 møter: 

Styrets leder har ansvar for innkalling til hovedstyremøtene. Det skal også holdes møte når 

minst halvparten av styrets medlemmer krever det. Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 

1 uke før møtet. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er 

tilstede. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. 

Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme 

avgjørende. I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme. Det føres protokoll fra 

hovedstyrets møter. Protokollen legges frem for godkjenning i det påfølgende styremøte. 

 

Antall stemmeberettigede: 59 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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5.21 Forslag til vedtektsendring og tillegg i kap 5, § 5-1 Årsmøtet 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Telemark: 

1. Norsk Fosterhjemsforening Telemark foreslår endring at medlemskapet har en 

stemme. De foreslår å endre § 5-1  

Fra: Årsmøtet er fylkesforeningens øverste myndighet. Alle medlemmer i 

fylkesforeningen har møterett. Bare de medlemmer som møter på årsmøtet har 

stemmerett, dermed har begge fosterforeldre hver sin stemme når begge møter. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som har møtt frem.  

Til: Årsmøtet er fylkesforeningens øverste myndighet. Alle medlemmer i 

fylkesforeningen har møterett. Bare de medlemmer som møter på årsmøtet har 

stemmerett, med en stemme pr. medlemskap. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det 

antall medlemmer som har møtt frem. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

1. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 ikke å støtte Norsk Fosterhjemsforening 

Nordlands forslag til tilføyelse under kap 5, § 5-1 årsmøtet. Det vises til forslag under 

punkt 1. Forslaget er ivaretatt tidligere i vedtektsendringen under kap 2, § 2-1 

medlemskap, og hovedstyret ser ikke grunn til å gjenta i § 5-1. 

2. Hovedstyret anmoder landsmøte 2015 ikke å endre på § 5-1 som foreslått av Norsk 

Fosterhjemsforening Telemark. 
 

Hovedstyret trekker sitt forslag. 

Telemark opprettholder sitt forslag. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner ikke Norsk Fosterhjemsforening Telemark sitt forslag. 

Ingen endring av vedtektenes § 5-1  

 

 

 

Antall stemmeberettigede: 59 

Avstemming: Falt (For: 17 Mot: 42) 
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5.22 Forslag til vedtektsendring og tillegg i kap 5, § 5-1-6 Valg 

Hovedstyrets vedtak: 

1. Hovedstyret godkjenner endring i Kap 5, § 5-1-6 valg,  punkt a), nestleder velges for 

hvert fylkesstyre.  

a) Fylkesstyret: 

Leder 

Nestleder 

Styremedlemmer 

Varamedlemmer 

2. Hovedstyret godkjenner endring som foreslått under c) valgkomite 

c) Valgkomite: Endringen endrer ikke antall medlemmer i valgkomite. 

Leder 

Nestleder 

1Medlem 

3. Forslag til tillegg under Kap 5, § 5-1-6 valg 

a. Valgkomiteen i fylkesforeningene bør tilstrebe sitt arbeid etter de samme 

retningslinjer og rutiner som den sentrale valgkomiteen 

b. Valg på kandidater til tillitsverv i fylkesstyrene bør foregå skriftlig.  

c. Kandidater til fylkesleder og nestleder bør ikke inneha andre tillitsverv i 

organisasjonen. 

d. Nær familie bør ikke sitte samtidig i fylkesstyret, eller valgkomite. Tillitsvalgte 

kan ikke inneha verv eller ta på seg oppgaver i organisasjonen hvor det kan bli 

usikkerhet om habiliteten. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta foreslåtte endringer og tillegg under kap 5, § 

5-1-6 valg i punktene 1-3. 

 

Hovedstyret trekker bokstav b. og c., og siste setning i bokstav d. i punkt 3. 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo, Solfrid Ruud-Rekdal 

Punkt 2 c) Valgkomite 

Trekkes at det står leder, nestleder, 1 medlem 

Forslag fra region øst, Solfrid Ruud-Rekdal 

Kap. 5, § 5-1-6 

Det blir et habiliteringsproblem hvis leder og kasserer er fra samme familie. 

Region øst foreslår at saken trekkes. 

Begrunnelse: Vi ser ikke at punktene gagner fylkesforeningene. 
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Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner: 

a) Fylkesstyret: 

Leder 

Nestleder 

Styremedlemmer 

Varamedlemmer 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

Landsmøtet 2015 godkjenner nytt tillegg: Valgkomiteen i fylkesforeningene bør tilstrebe sitt 

arbeid etter de samme retningslinjer og rutiner som den sentrale valgkomiteen 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

Landsmøtet 2015 godkjenner ikke forslag på ny setning: Nær familie bør ikke sitte samtidig i 

fylkesstyret, eller valgkomite. Tillitsvalgte kan ikke inneha verv eller ta på seg oppgaver i 

organisasjonen hvor det kan bli usikkerhet om habiliteten. 

Avstemming: Falt (For: 34 Mot: 24) 

 

5.23 Forslag til vedtektsendring og tillegg i kap 5, § 5-2-3 Oppgaver 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland har kommet med forslag om et nytt punkt i) under kap 

5, § 5-2-3. 

Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forlag: 

i) Videredistribusjon av informasjon til medlemmer fra sentralt hold. 

 Hovedstyrets vedtak 

1. Hovedstyret godkjenner forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Nordland med 

følgende endring: i) Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til 

fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til 

øvrige medlemmer i fylket. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta nytt punkt i) under kap 5, 

§ 5-2-3 jfr. hovedstyrets forslag 1). 
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Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner nytt punkt i) under kap 5, § 5-2-3 

i) Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets 

medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige 

medlemmer i fylket. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

5.24 Forslag til vedtektsendring og tillegg i kap 5, § 5-5 Møter 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår en endring av annet avsnitt under kap 5, 

§ 5-2-5 møter  

Hovedstyrets vedtak 

1. Hovedstyret støtter Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forlag til endring av andre 

avsnitt under kap 5, § 5-2-5 møter,  

Fra: Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders 

stemme avgjørende.   

Til: Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet vil leder ha 

dobbeltstemme. I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta endring under kap 5, § 5-2-5 andre avsnitt 

som foreslått under punkt 1. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner å vedta endring under kap 5, § 5-2-5 andre avsnitt: 

Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet vil leder ha dobbeltstemme. 

I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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5.25 Forslag til vedtektsendring og tillegg i kap 5, 5-2-6 Internkontroll 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår en endring i første setning under kap 5, § 5-2-6 

internkontroll punkt 2 under. 

Hovedstyret foreslår å bytte navn under headingen av kap 5, § 5-2-6 punkt 3 

Hovedstyrets vedtak 

1. Hovedstyret støtter ikke forslaget til Norsk Fosterhjemsforening Nordland da dette 

inngår i fylkesstyrets oppgaver jfr. § 5-2-3 punkt b – «i vare ta kontakt og samarbeid 

med hovedstyret og sekretariat». 

2. Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag: Dersom ikke nytt fylkesstyre er valgt 

innen utgangen av februar uten skriftlig orientering til forbundets leder, skal 

fylkesforeningens økonomi umiddelbart overføres til hovedstyrets forvaltning ved 

sekretariatet. 

3. Hovedstyret godkjenner endring i heading under kap 5, § 5-2-6 fra internkontroll til 

forvaltning.  Ny heading § 5-2-6 forvaltning. 
 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

1. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å ikke vedta Norsk Fosterhjemsforening 

Nordlands forslag punkt 2.  

2. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta endring i heading under kap 5, § 5-2-6 

fra Internkontroll til Forvaltning.  

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Troms, Irene Sørensen 

Foreslår endring i hovedstyrets innstilling punkt 2: 

Økonomiforvaltning  

 

Landsmøtets vedtak:  

Landsmøtet 2015 godkjenner ikke Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag punkt 2.  

Dersom ikke nytt fylkesstyre er valgt innen utgangen av februar uten skriftlig orientering til 

forbundets leder, skal fylkesforeningens økonomi umiddelbart overføres til hovedstyrets 

forvaltning ved sekretariatet. 

Avstemming: Vedtatt (For: 57 Mot: 4) 

Landsmøtet 2015 godkjenner hovedstyrets forslag til endring i heading under kap 5, § 5-2-6 

fra Internkontroll til Forvaltning.  

Avstemming: Vedtatt (For: 49 Mot 12) 

Landsmøtet 2015 godkjenner ikke Norsk Fosterhjemsforening Troms sitt forslag til endring 

av heading under kap 5, § 5-2-6 fra Forvaltning til Økonomiforvaltning 

Avstemming: Falt 

 

Antall stemmeberettigede: 61 
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5.26 Forslag til vedtektsendring og tillegg i kap 6, § 6-2 Sammensetning 

Hovedstyret foreslår endring av sammensetningen under kap 6, § 6-2 fra: Kontrollutvalget 

består av leder, to medlemmer, og ett varamedlem. Disse kan ikke inneha andre tillitsverv i 

organisasjonen, eller ta på seg oppgaver i organisasjonen hvor det kan bli usikkerhet om 

habiliteten. 

Til: Kontrollutvalget består av leder, nestleder, ett medlem, og ett varamedlem. Disse kan 

ikke inneha andre tillitsverv i organisasjonen, eller ta på seg oppgaver i organisasjonen hvor 

det kan bli usikkerhet om habiliteten. 

Dette er i samsvar med øvrige foreslåtte endringer at alle styrer, utvalg og komiteer i Norsk 

Fosterhjemsforening skal ha nestleder. Denne saken må ses i sammenheng med vedtak som 

fattes under Kap 3 Landsmøte, § 3-7 valg og oppnevning.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner tilføyelsen under kap 6, § 6-2 sammensetning hvor nestleder legges 

til.  Ny første setning foreslås: Kontrollutvalget består av leder, nestleder, ett medlem, og ett 

varamedlem. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 tilføyelse under kap 6, § 6-2 sammensetning til: 

Kontrollutvalget består av leder, nestleder, ett medlem, og ett varamedlem. 

 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner tilføyelse under kap 6, § 6-2 sammensetning til: 

Kontrollutvalget består av leder, nestleder, ett medlem, og ett varamedlem. 

Antall stemmeberettigede: 61 

Avstemming. Enstemmig vedtatt 
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5.27 Forslag til vedtektsendring av kap 7 Generelle bestemmer for 

organisasjonen 

Som et av de viktigste ledd i organisasjonen ønsker hovedstyret å endre nåværende kapittel 7 

generelle bestemmelser for organisasjonen til Kap 7 valgkomite.   

Hovedstyret foreslår at eksisterende kap 7 generelle bestemmelser for organisasjonen, blir 

endret til kap 8 generelle bestemmelser for organisasjonen jfr. sak 72/15. 

 

Hovedstyrets vedtak  

1. Hovedstyret godkjenner forslag til endring av kap 7 

Fra: kapittel 7 generelle bestemmelser for organisasjonen.  

Til: Kap 7 valgkomite.  

2. Hovedstyret godkjenner følgende innhold under nytt kap 7:  

§ 7-1  sammensetning 

Valgkomite består av leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem.  

§ 7-2 Oppgaver 

Valgkomiteen skal avgi innstilling til landsmøte over kandidater til følgende verv: 

* Leder, nestleder, 4 medlemmer, 4 varamedlemmer til hovedstyre.  

* Leder, nestleder, 1medlem, 1 varamedlem til kontrollutvalg. 

Valgkomiteens innstilling av kandidater til hovedstyre og kontrollutvalg legges ut på 

intranett sammen med øvrig saksliste og saksdokumenter til landsmøte 6- seks uker 

før landsmøtet finner sted 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

1. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta endring av kap 7 generelle 

bestemmelser for organisasjonen. Til: Kap 7 Valgkomite. Jfr punkt 1. 

2. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta foreslått innhold under kap 7 jfr. punkt 

2 i hovedstyrets vedtak 

 

 

Landsmøtets vedtak: 

1. Landsmøtet 2015 godkjenner å vedta endring av kap 7 generelle bestemmelser for 

organisasjonen. Til: Kap 7 Valgkomite. Jfr. punkt 1. 

Kap 7 valgkomite. 

 

2. Landsmøtet 2015 godkjenner å vedta foreslått innhold under kap 7 jfr. punkt 2 i 

hovedstyrets vedtak: 

§ 7-1  sammensetning 

Valgkomite består av leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem.  

 

§ 7-2 Oppgaver 

Valgkomiteen skal avgi innstilling til landsmøte over kandidater til følgende verv: 

* Leder, nestleder, 4 medlemmer, 4 varamedlemmer til hovedstyre.  

* Leder, nestleder, 1medlem, 1 varamedlem til kontrollutvalg. 
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Valgkomiteens innstilling av kandidater til hovedstyre og  kontrollutvalg legges ut på 

intranett sammen med øvrig saksliste og saksdokumenter til landsmøte 6- seks uker 

før landsmøtet finner sted 

 

Antall stemmeberettigede: 61 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 
 

5.28 Endring av eksisterende kap 7 til kap 8 Generelle bestemmer for 

organisasjonen. Paragrafene endres i forhold til kapitlet 

Hovedstyret foreslår at eksisterende kap 7 endres til kap 8 generelle bestemmelser for 

organisasjonen, og endringen gjelder også paragrafene i henhold til kapitlet.   

Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår følgende endring under tidligere § 7-5 

eksklusjon/suspensjon.  

 

Hovedstyrets vedtak 

1. Hovedstyret godkjenner forslag til å flytte  eksisterende kap 7  til nytt  kap 8 generelle 

bestemmelser for organisasjonen, og paragrafene endres i henhold til kapitlet. 

2. Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag: Hovedstyret har rett til å ekskludere 

medlemmer som grovt motarbeider NFF (Norsk Fosterhjemsforening), internt eller i 

det offentlige rom herunder media, samt digitale og sosiale medier. Eksklusjon 

gjelder medlemskap og har en varighet på minst 2 år.  

Hovedstyret har også rett til å kunne suspendere medlemmer som motarbeider NFF 

(Norsk Fosterhjemsforening). Suspensjon gjelder for maks 1 år og gjelder 

medlemskapet. 

Klage kan fremsettes til landsmøte 

3. Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag: En avdeling (fylkesforening) som 

skader NFF (Norsk Fosterhjemsforening), internt eller i det offentlige rom, herunder 

media, samt digitale og sosiale medier kan ekskluderes av landsmøte. Ved en slik 

eksklusjon vil foreningens midler tilfalle NFF(Norsk Fosterhjemsforening) 

4. Hovedstyret støtter delvis Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag. 

Nytt forslag fra hovedstyret: Hovedstyret har rett til å suspendere og ekskludere 

medlemmer som grovt motarbeider Norsk Fosterhjemsforening internt eller i det 

offentlige rom herunder media, samt digitale og sosiale medier. 

5. Hovedstyrets kommentar til punkt 3 En fylkesforening som skader Norsk  

Fosterhjemsforening, internt eller i det offentlige rom, herunder media, samt digitale 

og sosiale medier kan ekskluderes av et spesielt nedsatt organ.  

Hovedstyret foreslår at det utarbeides retningslinjer til  § 7-5 eksklusjon/suspensjon 

hvor Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag inkorporeres. Nye forslag til 

retningslinjer legges frem for landsmøtet 2017. Forslaget oversendes kontrollutvalget 

til utredning. 

6. Hovedstyret foreslår følgende setning strøket fra eksisterende vedtekter.  Denne kan 

inngå i håndbok for tillitsvalgte.  

Tillitsvalgte som etter 2 – to purringer ikke har betalt kontingent anses utmeldt, og 

blir ekskludert fra verv i organisasjonen. 
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Hovedstyrets innstilling til landsmøte: 

1. Hovedstyret anmoder landsmøte 2015 å vedta endring av eksisterende kap 7 generelle 

bestemmelser for organisasjonen til nytt  kap 8 og paragrafene endres i forhold til 

kapitlet 

2. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 at det utarbeides forslag til retningslinjer under 

§ 7-5 eksklusjon/suspensjon hvor Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag 

inkorporeres. Nye forslag til retningslinjer legges frem for landsmøtet 2017. Forslaget 

oversendes kontrollutvalget til utredning 

3. Hovedstyret anmoder landsmøte 2015 å stryke eksisterende siste setning i nåværende 

kap 7, § 7-5, jfr. punkt 6. Setningen overføres til Håndbok for tillitsvalgte. 

4. Hovedstyret anmoder landsmøte å ikke vedta at klage kan fremsettes til landsmøte, 

men at det opprettes et eget organ. Av personvernhensyn kan ikke klage på 

enkeltpersoner behandles i landsmøte.  

 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøte 2015 godkjenner endring av eksisterende kap 7 generelle bestemmelser for 

organisasjonen til nytt kap 8 og paragrafene endres i forhold til kapitlet.  

Landsmøtet 2015 godkjenner at det utarbeides forslag til retningslinjer under § 7-5 

eksklusjon/suspensjon hvor Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag inkorporeres. Nye 

forslag til retningslinjer legges frem for landsmøtet 2017. Forslaget oversendes 

kontrollutvalget til utredning. 

Landsmøte 2015 godkjenner å stryke eksisterende siste setning i nåværende kap 7, § 7-5, 

Setningen Tillitsvalgte som etter 2 – to purringer ikke har betalt kontingent anses utmeldt, og 

blir ekskludert fra verv i organisasjonen overføres til Håndbok for tillitsvalgte.  

Landsmøtet 2015 godkjenner ikke at klage kan fremsettes til landsmøte, men at det opprettes 

et eget organ. Av personvernhensyn kan ikke klage på enkeltpersoner behandles i landsmøte.     

 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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5.29 Tillegg i retningslinjer for valgkomiteen 

Det er gjennomgått forslag til rutiner for valgkomiteen både i hovedstyret og 

organisasjonskurs 2015.  Disse rutinene vil bli lagt som vedlegg til ny håndbok for 

tillitsvalgte.   

1. Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår følgende tillegg i headingen: 

Retningslinjer for valgkomiteen til landsmøtet. 

2. Hovedstyret støtter ikke Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag 

3. Kontrollutvalget har kommet med forslag om endring i punkt 9 Fra: Valgkomiteen 

kan kun foreslå personer som har sagt seg villig til å ta valg Til: Valgkomiteen kan 

kun foreslå personer som har sagt seg villig til å ta valg. Valgkomiteen skal kontakte 

de foreslåtte kandidater for å få bekreftet at de er villige.  

4. Generalsekretær foreslår tillegg i punkt 16: Valgkomiteen konstituerer nytt 

hovedstyremedlem og/eller kontrollutvalgsmedlem i valgperioden. Konstitueringen 

skjer etter innkomne forslag, samtale og valgkomiteens samlede avgjørelse. 

Konstitueringen skal være skriftlig og legges opp som sak i hovedstyret.   

5. Kontrollutvalget foreslår også en tidsfrist for valgkomiteen når de kontakter 

hovedstyret  for å informere hvordan prosessen ligger an.    

6. Forslag fra generalsekretær:  Nytt punkt 17. Valgkomiteen skal innen første 1-juni i 

landsmøteåret informere hovedstyret om sitt arbeid.  

7. Generalsekretærs forslag til nytt punkt 18: Valgkomiteens innstilling sendes ut 

sammen med saksdokumenter seks 6-uker før landsmøtet finner sted.  Innstillingen 

med nødvendige papirer (CV mm) må oversendes sekretariatet 2 uker før utsendingen 

av landsmøtepairer.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret støtter innkomne forslag til endringer og tillegg i retningslinjer for valgkomiteen 

bortsett fra Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag om tillegg i heading med til 

landsmøtet.  

1. Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår følgende tillegg i headingen: 

Retningslinjer for valgkomiteen til landsmøtet 

2. Hovedstyret støtter ikke Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag.  

3. Tillegg i punkt 9: Valgkomiteen kan kun foreslå personer som har sagt seg villig til å 

ta valg. Valgkomiteen skal kontakte de foreslåtte kandidater for å få bekreftet at de er 

villige.  

4. Tillegg i punkt 16: Valgkomiteen konstituerer nytt hovedstyremedlem og/eller 

kontrollutvalgsmedlem i valgperioden. Konstitueringen skjer etter innkomne forslag, 

samtale og valgkomiteens samlede avgjørelse. Konstitueringen skal være skriftlig og 

legges opp som sak i hovedstyret.   

5. Forslag til nytt punkt 17: Valgkomiteen skal innen første 1-juni i landsmøteåret 

informere hovedstyret hvordan det ligger an med kandidater til hovedstyret og 

kontrollutvalget.  

6. Forslag til nytt punkt 18: Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med 

saksdokumenter seks 6-uker før landsmøtet finner sted. Innstillingen med nødvendig 

papirer (CV m.m.) må oversendes sekretariatet 2 uker før utsendingen av 

landsmøtepairer.  
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Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta endringer og tillegg i retningslinjer for 

valgkomiteen som hovedstyret foreslår jfr. punkt 2 til og med 6. 

 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner å vedta endringer og tillegg i retningslinjer for valgkomiteen 

som hovedstyret foreslår jfr. punkt 2 til og med 6. 

2. Landsmøtet 2015 støtter ikke Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag.  

3. Landsmøtet 2015 støtter tillegg i punkt 9: Valgkomiteen kan kun foreslå personer som 

har sagt seg villig til å ta valg. Valgkomiteen skal kontakte de foreslåtte kandidater for å 

få bekreftet at de er villige.  

4. Landsmøtet 2015 støtter tillegg i punkt 16: Valgkomiteen konstituerer nytt 

hovedstyremedlem og/eller kontrollutvalgsmedlem i valgperioden. Konstitueringen skjer 

etter innkomne forslag, samtale og valgkomiteens samlede avgjørelse. Konstitueringen 

skal være skriftlig og legges opp som sak i hovedstyret.   

5. Landsmøtet 2015 støtter forslag til nytt punkt 17: Valgkomiteen skal innen første 1-juni i 

landsmøteåret informere hovedstyret hvordan det ligger an med kandidater til 

hovedstyret og kontrollutvalget.  

6. Landsmøtet 2015 støtter forslag til nytt punkt 18: Valgkomiteens innstilling sendes ut 

sammen med saksdokumenter seks 6-uker før landsmøtet finner sted. Innstillingen med 

nødvendig papirer (CV m.m.) må oversendes sekretariatet 2 uker før utsendingen av 

landsmøtepairer.  

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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5.30 Kontrollutvalgets forslag til endring av kontrollutvalgets retningslinjer 

 

Hovedstyrets vedtak: 

1. Hovedstyret godkjenner kontrollutvalgets forslag av 20.06.2015 til endring av Norsk 

Fosterhjemsforenings retningslinjer for kontrollutvalget med unntak av hovedstyrets 

tilføyelser under følgende punkter: 

Oppgaver:  

Nytt punkt f): Kontrollutvalget skal påse at landsmøtene blir gjennomført etter 

vedtektene.  

2. Møte- og talerett strekpunkt en: 

Hovedstyrets foreslår tillegg:- Alle i kontrollutvalget har plikt til å møte på landsmøte. 

Forslag fra kontrollutvalget: - Alle medlemmer i kontrollutvalget møter på landsmøte. 

Leder og nestleder på Organisasjonskurs 

3. Saksbehandling 

Forslag fra hovedstyret: Setning under a strykes: . Hovedstyret skal informeres om 

alle innkomne henvendelser/saker/tilsynssaker.  

4. Kontrollutvalgets arbeid 

Hovedstyret foreslår alternativt punkt under 6 a) Møter første strekpunkt: 

- Kontrollutvalget har møter når det er nødvendig.  

 

Kontrollutvalgets forslag: 

- Kontrollutvalget har ett fast møte i året, tidfestet til innen utgangen av mars. 

5. Hovedstyrets forslag til presisering av punkt 6 d) strekpunkt en:  

Om mulig, først snakk med den det gjelder - forsøk å løs  problemet/misforståelsen på 

laveste nivå.  Dersom det ikke lar seg løse,  gå tjenestevei for å klargjøre problemet. 

Løses ikke problemet på disse nivåene,  sendes saken til kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalgets forslag:  

Om mulig, gå først tjenestevei for å få klarhet i problemet, rydde opp evt. 

misforståelser, eller send saken dirkete til kontrollutvalget. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2015 å godkjenne forslag til nye retningslinjer for Norsk 

Fosterhjemsforening kontrollutvalget med de endringer og tillegg som hovedstyret 

landsmøtet har vedtatt under punkt 1-5. 

(Oppklaring: Dette gjelder ikke forslagene til kontrollutvalget på de ulike punktene) 
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Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner retningslinjer for kontrollutvalget med endringer i punkt 1-5. 

Oppgaver:  

Nytt punkt f): Kontrollutvalget skal påse at landsmøtene blir gjennomført etter vedtektene 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

Møte- og talerett strekpunkt en: 

Alle medlemmer i kontrollutvalget møter på landsmøte. Leder og nestleder på 

Organisasjonskurs  

Avstemming: Falt (For: 10 Mot: 52) 

 

Saksbehandling: 

Setning under a strykes: Hovedstyret skal informeres om alle innkomne henvendelser / saker 

/ tilsynssaker 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

Kontrollutvalgets arbeid: 

Kontrollutvalget har ett fast møte i året, tidfestet til innen utgangen av mars. 

Avstemming av kontrollutvalgets forslag: Vedtatt (For: 51 Mot: 11) 

 

Presisering av punkt 6 d) strekpunkt en:  

- Om mulig, først snakk med den det gjelder - forsøk å løs problemet/misforståelsen på 

laveste nivå. Dersom det ikke lar seg løse, gå tjenestevei for å klargjøre problemet. Løses 

ikke problemet på disse nivåene, sendes saken til kontrollutvalget 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede: 62 
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Retningslinjene for kontrollutvalgets etter oppretting etter landsmøtets vedtak:  

 

RETNINGSLINJER FOR KONTROLLUTVALGET  

1. OPPGAVER  

Kontrollutvalget skal: 

a) Påse at hovedstyret utfører sine oppgaver i samsvar med foreningens formål, vedtekter, 

handlingsplan og vedtak fattet av landsmøtet.  

Grunnlag: 

- Hovedstyrets saksdokumenter og protokoller for hvert møte. 

- Landsmøtets sakspapirer og landsmøteprotokoll. 

- Landsmøtevedtak fra de tre siste landsmøter.  

- Handlingsplanen / Årets prioriterte tiltak. 

- Sekretariatet sender aktuelle dokumenter i kopi til kontrollutvalget samtidig som det sendes til 

hovedstyret. Andre dokumenter fås fra sekretariatet. 

- Kontrollutvalgets medlemmer samsnakker / mailer innen en tidsfrist for å utveksle synspunkter og 

for eventuelt å legge plan for videre arbeid. Det skrives et kort sammendrag / konklusjon for hver 

gang (del av dokumentasjon for årsrapporten). 

b) Påse at eventuelle merknader fra revisor blir fulgt opp.  
Kontrollutvalget setter opp en tidsplan for oppfølging, samt avtaler hvem som tar ansvar for det. 

c) Kontrollere foreningens økonomiforvaltning. 
- Orientere seg via sakspapirer jfr. punkt a), regelmessige samtaler med regnskapsfører, og hvis 

nødvendig kontakt med revisor. 

d) Etter anmodning fra landsmøtet, hovedstyret, fylkesforeningene eller ansatte vurdere spesielle 

organisasjonsmessige og økonomiske forhold. 

e) Ta opp med hovedstyret, deretter eventuelt med fylkesforeningene, dersom det avdekkes forhold 

som ikke er i samsvar med foreningens formål, vedtekter, handlingsplan og vedtak fattet av 

landsmøtet. 

f) Kontrollutvalget skal påse at landsmøtet blir gjennomført etter vedtektene 

 

Medlemmene må selv vurdere sin habilitet jfr. kap. 6 § 6-2 i heftet «Vedtekter» 

 

2. MØTE-OG TALERETT 

a. Kontrollutvalget har møte- og talerett i alle foreningens organer vedrørende sine oppgaver. 

- Alle medlemmer i kontrollutvalget møter på landsmøte. Leder og nestleder på 

Organisasjonskurs. 

3. RAPPORT 

a. Kontrollutvalget skal avgi årlig rapport, jfr. vedtektenes § 3.5, for landsmøteperioden. 

b. Rapporten skal bl.a. inneholde: 

- Uttalelse om foreningens virksomhet har vært i samsvar med formål, vedtekter og bestemmelser 

gitt av landsmøtet. 

- Uttalelse om hvorvidt årsoppgjør, resultatregnskap og balanse bør godkjennes. 

- Uttalelse om saker som har vært til behandling. 
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4. OPPLYSNINGER 

a. Kontrollutvalget kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument fremlagt, og 

foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre sine oppgaver. 

Alle ledd i organisasjonen som får en henvendelse fra kontrollutvalget skal gi et skriftlig svar tilbake, 

samt forelegge den dokumentasjon som kontrollutvalget ber om. 

5. SAKSBEHANDLING 

a. Saksbehandlingen skal påbegynnes innen 6-seks uker fra kontrollutvalget har bekreftet mottak 

av saken. 

b. Kontrollutvalget gir skriftlig tilbakemelding i alle henvendelser / saker. Hovedstyret skal ha kopi 

av tilbakemeldingen. 

c. Kontrollutvalgets mandat er å behandle sakene i henhold til foreningens formål, vedtekter og 

vedtak fattet av landsmøtet.  

d. Det skrives saksprotokoll for hver enkelt sak. Saksprotokoll samt innhentede saksdokumenter 

lagres i sekretariatet. 

 

 6. KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

a. Møter 

- Kontrollutvalget har ett fast møter i året, tidfestet til innen utgangen av mars. 

- Ved saksbehandlinger kan kontrollutvalget møtes så ofte som utvalget mener er nødvendig / 

påkrevet. 

- Det skal føres protokoll fra alle møtene. 

b. Taushetsløfte 

- Kontrollutvalgets medlemmer skriver under på erklæring om taushetsplikt. 

c. Behandle saker etter faste rutiner 

- Alle enkeltsaker skal behandles likt når det gjelder saksgang.  

- Alle medlemmer og varamedlemmer i utvalget skal inneha felles informasjon og kunnskap om 

utvalgets arbeid og kommunikasjon utad.  

 

d.  Saker som sendes til kontrollutvalget 

Når én i organisasjonen har en sak som må sees nærmere på: 

- Om mulig, først snakk med den det gjelder - forsøk å løse problemet / misforståelsen på laveste 

nivå. Dersom det ikke lar seg løse, gå tjenestevei for å klargjøre problemet. Løses ikke problemet 

på disse nivåene, sendes saken til kontrollutvalget. 

- Saker til kontrollutvalget skal være skriftlige. Gjelder også henvendelser fra enkeltpersoner 

(medlem, tillitsvalgt eller ansatt) i Norsk Fosterhjemsforening. Henvendelser fra et fylkesstyre, 

hovedstyret eller valgkomite i Norsk Fosterhjemsforening, skal være begrunnet i et vedtak. 

- Henvendelsen skal inneholde en redegjørelse for problemstillingen, hva som er gjort / hendt i 

saken, og navn på en kontaktperson som kontrollutvalget skal forholde seg til. 

- Den i kontrollutvalget som mottar en henvendelse, sender kopi til alle i kontrollutvalget 

umiddelbart. 
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Sak 6 / 15 Langtidsbudsjett og fastsettelse av kontingent og styrehonorar for 

2016–2018 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne fremlagt langtidsbudsjett for perioden 2016-2018. 

Langtidsbudsjett Norsk Fosterhjemsforening 2016-2018 

(1000 kr) Regnskap 

2014 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Inntekter: 

Medlemskont. brutto      1 679 736          1 530          1 630          1 680          1 683                1 683  

Offentlige tilsk.      3 550 000          3 250          3 500          5 000          5 000                5 000  

Annonseinntekter FK         364 416             350             350             350             350                   350  

Abonnement, FK         147 350             140             140             145             145                   145  

Varesalg og kursinnt.         445 986             300             350             850             900                   900  

Andre tilskudd/inntekter         509 048             364             347             350             350                   350  

Sum inntekter: 6 696 536 5 934 6 317 8 375 8 428 8 428 

Utgifter: 

Kontingent, fylkesfor.       -930 432            -842            -897            -924            -926                 -926  

Off. tilskudd, fylkesfor.       -500 008            -500            -500            -500            -500                 -500  

Fosterhjemskont.       -794 568            -770            -850            -850            -855                 -860  

Kurs og varekjøp       -602 550            -275            -360            -300            -325                 -325  

Lønn, honorar    -1 905 481         -2 457         -1 988         -3 260         -3 290              -3 320  

Sosiale kostnader       -368 306            -389            -328            -635            -640                 -645  

Husvære/kostn.       -660 147            -665            -680            -710            -720                 -730  

Drift/adm.kostn.    -1 186 068         -1 236         -1 300         -1 300         -1 350              -1 275  

Finansposter         131 008             100             135               90               90                     90  

Sum Utgifter    -6 816 552         -7 034         -6 768         -8 389         -8 516              -8 491  

Resultat       -120 016         -1 100            -451              -14              -88                   -63  
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Forslag fra hovedstyret, Bjørn Morten Holm 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne: 

- Langtidsbudsjett for perioden 2016-2018 

- Det blir ingen endring av kontingent i perioden 2016 – 2018 

- Det blir ingen endring av styrehonorar i perioden 2016 - 2018 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner hovedstyrets forslag: 

- Langtidsbudsjett for perioden 2016-2018 

- Det blir ingen endring av kontingent i perioden 2016 – 2018 

- Det blir ingen endring av styrehonorar i perioden 2016 – 2018 

 

(1000 kr) Regnskap 

2014 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Inntekter: 

Medlemskont. brutto      1 679 736          1 530          1 630          1 680          1 683                1 683  

Offentlige tilsk.      3 550 000          3 250          3 500          5 000          5 000                5 000  

Annonseinntekter FK         364 416             350             350             350             350                   350  

Abonnement, FK         147 350             140             140             145             145                   145  

Varesalg og kursinnt.         445 986             300             350             850             900                   900  

Andre tilskudd/inntekter         509 048             364             347             350             350                   350  

Sum inntekter: 6 696 536 5 934 6 317 8 375 8 428 8 428 

Utgifter: 

Kontingent, fylkesfor.       -930 432            -842            -897            -924            -926                 -926  

Off. tilskudd, fylkesfor.       -500 008            -500            -500            -500            -500                 -500  

Fosterhjemskont.       -794 568            -770            -850            -850            -855                 -860  

Kurs og varekjøp       -602 550            -275            -360            -300            -325                 -325  

Lønn, honorar    -1 905 481         -2 457         -1 988         -3 260         -3 290              -3 320  

Sosiale kostnader       -368 306            -389            -328            -635            -640                 -645  

Husvære/kostn.       -660 147            -665            -680            -710            -720                 -730  

Drift/adm.kostn.    -1 186 068         -1 236         -1 300         -1 300         -1 350              -1 275  
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Finansposter         131 008             100             135               90               90                     90  

Sum Utgifter    -6 816 552         -7 034         -6 768         -8 389         -8 516              -8 491  

Resultat       -120 016         -1 100            -451              -14              -88                   -63  

 

 

Det ble registrert 61 stemmeberettigede søndag 25.10.2015 

 

Sak 7 / 15 Handlingsplan for Norsk Fosterhjemsforening 2016 – 2018 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2015 å godkjenne handlingsplan 2016-2018 jfr. 

hovedstyrets vedtak. Viser til saksutredning i hovedstyrets innstilling. 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland, Geir Simion Sørdal 

Nytt tilleggspunkt under hovedpunkt 2: Forbedre fosterforeldres (ramme)vilkår og 

utviklingsmuligheter. 

 Gode økonomiske rammevilkår for fosterforeldre 
 

Antall stemmeberettigede: 61 

Avstemming: Vedtatt (For: 49 Mot: 12) 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo, Solfrid Ruud Rekdal 

Omskriving under punkt 1 i handlingsplanen fra Fosterforeldres egne barn anerkjennes  

Til: At barnevernet anerkjenner fosterforeldres egne (biologiske) barn som en del av 

fosterfamilien. 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Forslag fra region vest, Pål Dahl Andersen 

Punkt 4. Norsk Fosterhjemsforening skal i denne perioden ha et ekstra fokus på situasjonen 

som nå har oppstått med tanke på flyktningsituasjonen 

Avstemming: Falt (For: 30 Mot: 31) 
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Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Østfold, Guro Thoresen 

En handlingsplan skal inneholde konkrete målbare tiltak for å nå de overordnede målene. 

Kontrollutvalget skal kunne gå inn før neste landsmøte å sjekke om hovedstyret, 

administrasjonen har gjort det landsmøte bestemte. 

Oversendes hovedstyret og vedlegges protokoll. 

Avstemming: Vedtatt 

 

Forslag fra region øst, Frode Aker Bjørke 

Overskrift foran punkt 1 endres til: 

Norsk Fosterhjemsforening skal i perioden 2016 – 2018 arbeide for: punkt 1,2,3. 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Finnmark, Tommy Hæggernæs 

Korrigering til punkt 3) 

 Videreutvikle fylkeslederrollen og fylkesstyrene 

 Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet 

 Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Troms, Irene Sørensen 
* medlemsverving (forslag om nytt stjernepunkt 4) 

* arbeide med fosterhjemsarbeid høringer på alle plan i organisasjonen 

 

Avstemming: Vedtatt (For: 43 Mot: 18) 

 

2) arbeide for statusheving i samarbeidsrelasjon med barnevernet 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

Forslag fra region øst, Solfrid Ruud Rekdal 

Opplæring av medlemmene som kan lede samtalegrupper for mye fosterforeldre fra enslige 

mindreårige flyktninger 

 

Avstemming: falt 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Nordland, Jan Heidegård 

Ønsker at avsnitt 1 og 2 bytter plass 

Dette for at Norsk Fosterhjemsforening skal først og fremst jobbe for fosterfamilien 

 

Avstemming: Falt 
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Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner handlingsplan 2016 – 2018 med de endringer og tillegg som har 

fremkommet: 

 

En handlingsplan skal inneholde konkrete målbare tiltak for å nå de overordnede målene. 

Kontrollutvalget skal kunne gå inn før neste landsmøte å sjekke om hovedstyret, 

administrasjonen har gjort det landsmøte bestemte. Oversendes hovedstyret. 

HANDLINGSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING 

                                                2016 – 2018  

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle 

plan innen fosterhjemsomsorgen 

Norsk Fosterhjemsforening er en interesseorganisasjon som er uavhengig i forhold til 

politiske partier og trossamfunn 

 

Norsk Fosterhjemsforening skal i perioden 2016 – 2018 arbeide for: 

1) Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekstvilkår 

 Alle fosterbarn sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets 

overganger i perioden 0 – 23 år  

 Alle unge mellom 18 og 23 år som fortsatt er tilknyttet fosterhjemmet, skal gis et trygt og 

forutsigbart tilbud om ettervern  

 Alle fosterbarn skal kjenne sin kulturarv 

 At barnevernet anerkjenner fosterforeldres egne (biologiske) barn som en del av 

fosterfamilien 

 Alle unge opp til 25 år tilknyttet fosterhjem får et riktig og godt ettervernstilbud 

 

2) Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter 

 Delvis partsrettigheter for fosterforeldre 

 Kompetanseheving og nettverksbygging for fosterforeldre 

 Revidering av nåværende kommunal fosterhjemsavtale 

 Gode opplærings- og veiledningsmetoder for fosterforeldre 

 Arbeide for statusheving i samarbeidsrelasjon med barnevernet 

 Gode økonomiske rammevilkår for fosterforeldre 
 

3) Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon 

 Videreutvikle fylkeslederrollen og fylkesstyrene 

 Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet 

 Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd 

 Medlemsverving 

 Arbeide med fosterhjemsarbeid / -høringer på alle plan i organisasjonen 
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Sak 8 / 15 Valg 

Sak 8.1 / 15 Valg av hovedstyre 2016 – 2018  

 

Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre 

Leder:  Torunn Hauen Aks  Region Sør Telemark 

Nestleder: Solfrid Kjærvoll-Birkedal Region Vest Rogaland 

Styremedlem: Helle Christensen  Region Sør Buskerud 

Styremedlem: Tommy Hæggernæs  Region Nord Finnmark 

Styremedlem: Irene Sørensen   Region Nord Troms 

Styremedlem: Kjersti Garnes Overvik  Region Midt Sør-Trøndelag 

Varamedlem: Odd Terje Henriksen  Region Nord Finnmark 

Varamedlem: Pål Dahl Andersen  Region Vest Rogaland 

Varamedlem: Undis Cecilie Haagensen Region Sør Vestfold 

Varamedlem: Astrid Leren   Region Øst Oppland 

 

Valgbare kandidater som ikke var oppført i valgkomiteens oversiktsliste: Solfrid Ruud Rekdal (region 

øst) og Anne-Birgitte Løvlien (region øst) 

Mia Solberg i hovedstyret foreslår Kjersti Garnes Overvik som nestleder, og Anne-Birgitte Løvlien 

som styremedlem.  

Verv Navn Antall 

stemmer 

for 

Antall 

stemmer 

mot 

Blank Forkastet 

Leder 

61 
stemmeberettigede 

Torunn Hauen Aks 50 0 11 0 

Nestleder 

62 
stemmeberettigede 

Solfrid Kjærvoll-Birkedal 

Kjersti Garnes Overvik 

37 

25 

25 

37 

0 0 

Styremedlem 

62 
stemmeberettigede 

Helle Christensen 

Tommy Hæggernæs 

Irene Sørensen 

Kjersti Garnes Overvik 

Solfrid Ruud Rekdal 

36 

55 

22 

43 

41 

26 

7 

40 

19 

20 

8 1 
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Anne-Birgitte Løvlien 

Undis Cecilie Haagensen 

28 

14 

34 

48 

Varamedlem 

60 
stemmeberettigede 

Odd Terje Henriksen 

Pål Dahl Andersen 

Undis Cecilie Haagensen 

Astrid Leren 

Irene Sørensen 

Anne-Birgitte Løvlien 

33 

49 

44 

34 

30 

35 

27 

11 

16 

26 

30 

25 

15  

 

 

Landsmøtets vedtak:  

Landsmøtet 2015 godkjenner følgende hovedstyre i perioden 2016 – 2018: 

  

Leder:   Torunn Hauen Aks  Region Sør 

Nestleder:  Solfrid Kjærvoll-Birkedal Region Vest 

Styremedlemmer:  Tommy Hæggernæs  Region Nord 

   Kjersti Garnes Overvik  Region Midt 

Solfrid Ruud Rekdal  Region Øst 

Helle Christensen  Region Sør 

Varamedlemmer: Pål Dahl Andersen  Region Vest 

Undis Cecilie Haagensen Region Sør 

Anne-Birgitte Løvlien  Region Øst 

Astrid Leren   Region Øst 

 

Antall stemmeberettigede leder: 61 

Antall stemmeberettigede nestleder: 62 

Antall stemmeberettigede styremedlemmer: 62 

Antall stemmeberettigede varamedlemmer: 60 
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Sak 8.2 / 15 Valg av kontrollutvalg 2016 – 2018  

 

Valgkomiteens innstilling til nytt kontrollutvalg for perioden 2016-2018 

Leder:  Mette Westergren Region Sør Buskerud 

Medlem: Bjørn Morten Holm Region Midt Sør-Trøndelag 

Medlem: Solfrid Ruud Rekdal Region Øst Oslo 

Varamedlem: 

 

Ny innstilling innkommet 24.10.2015 

Leder:  Bjørn Morten Holm Region Midt Sør-Trøndelag 

Nestleder: Mette Westergren Region Sør Buskerud 

Styremedlem: Jan Ove Steinseth Region Vest Sogn og Fjordane 

Varamedlem: Turid Bræk  Region Midt Sør-Trøndelag 

 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner følgende kontrollutvalg for perioden 

2016 – 2018: 

Leder:  Bjørn Morten Holm Region Midt Sør-Trøndelag 

Nestleder: Mette Westergren Region Sør Buskerud 

Styremedlem: Jan Ove Steinseth Region Vest Sogn og Fjordane 

Varamedlem: Turid Bræk  Region Midt Sør-Trøndelag 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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Sak 8.3 / 15 Valg av valgkomiteen 2016 – 2018  

   

Hovedstyrets innstilling til Landsmøtet:  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne hovedstyrets innstilling til valgkomite for 

perioden 2016-2018. 

 

Leder:  Mia Solberg   Region Øst 

Nestleder: Arild Ullebø   Region Vest 

Medlem: Monica Sjursen Skogland Region Vest 

Varamedlem: Marianne Sollund  Region Nord 

 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner følgende valgkomite for perioden 2016 – 2018: 

Leder:  Mia Solberg   Region Øst 

Nestleder: Arild Ullebø   Region Vest 

Medlem: Monica Sjursen Skogland Region Vest 

Varamedlem: Marianne Sollund  Region Nord 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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Sak 8.4 / 15 Oppnevning av statsautorisert revisor 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å oppnevne revisor Merete Otterstad Sandnes som revisor for 

Norsk Fosterhjemsforening frem til landsmøtet 2017. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner å oppnevne revisor Merete Otterstad Sandnes som revisor for Norsk 

Fosterhjemsforening frem til landsmøtet 2017. 

 
Avstemming: Enstemmig vedtatt   

 

 

Sak 9 / 15 Valg av tid og sted for Landsmøtet 2017 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøtet 

1. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne sted etter flertallsbeslutning 

2. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne tidspunkt for landsmøtet – 27-29 oktober 

2017. 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Finnmark, Tommy Hæggernæs: 

Avholde landsmøtet 2017 i Alta, Finnmark  

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland, Pål Dahl Andersen: 

Avholde landsmøtet 2017 i Stavanger, Rogaland 

 

Avstemming: 

Sted: Alta, Finnmark ble vedtatt 

Tidspunkt: Enstemmig vedtatt 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2015 godkjenner tidspunkt for landsmøtet: 27-29 oktober 2017 

Landsmøtet 2015 godkjenner Alta, Finnmark som sted for Landsmøtet 2017 

 




