
 

Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Oppland 
Tid: Lørdag 18. februar 2012 kl 12:00 – 13:00 

Sted: Mølla Hotel, Lillehammer 

 

Et riktig Godt Nytt år ønskes dere alle! 

 
Vi innkaller herved alle våre medlemmer samt andre Fosterhjem i Oppland til Årsmøte lørdag 18 Februar. 

 
Sakspapirene vil bli lagt ut på våre nettsider senest 4. februar.  Her vil det også komme mer info om tema for dagen og vi 
jobber med å få tak i en spennende foredragsholder! 
 

Vi i Fosterhjemsforeningen vil gjerne minne dere på at vi har en hjemmeside: 
http://www.fosterhjemsforening.no/index.php?page=oppland  

 
Her vil dere kunne lese om det som foregår og finne nytt både fra lokallaget og Fosterhjemsforeningen sentralt, samt e-
post adresser til alle styrets medlemmer. Send oss gjerne ditt navn og mailadresse slik at vi kan oppdatere våre registere! 
 
Vi minner om at dere som medlemmer kan ta kontakt med oss i styret dersom det er noe dere lurer på, om det er noe vi 
kan hjelpe dere med eller kanskje dere har ideer til noe vi kan jobbe med?  
Vedlagt følger en kort spørreundersøkelse som vi ber deg ta tid til å fylle ut. Vi trenger en bedre dialog med våre 
medlemmer og trenger forslag til temaer til foredrag eller andre ting?  
Vær så snill å ta kontakt – vi er her for våre medlemsfamilier, men trenger tilbakemeldinger fra dere. 
 
Programma: 
12:00  Lunsj (vi spanderer!) 
13:00  Årsmøte  

Foreløpig saksliste: 
Sak    1 KONSTITUERING 
Sak    2 INNKOMNE FORSLAG 

Utmeldelse av Oslofjord FF. 
Styret har besluttet at vi følger fylkesforeningene i Østfold og Hedmark og at vi trekker oss ut av 
stiftelsen Haraldvigen. 
Andre forslag til saker tas imot med takk, men husk de må være oss i hende innen 28. Januar 

Sak    4  REGNSKAP FOR 2010 
Sak    5  HANDLINGSPLAN FOR 2012 
Sak    6 BUDSJETT FOR 2012  
Sak    7 VALG 

13:45  Kaffe og kaker 
14:00  Orientering om fosterfedregrupper og andre samtale grupper. 
 Foredrag 
  

Håper å se flest mulig av dere på Årsmøte – På grunn av matservering ber vi om påmelding til 
oppland@fosterhjemsforening.no eller på sms til 97093029 innen 10 februar! 
 

Med vennlig hilsen, 
Styret 
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