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INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
 
 
 
Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland.  
 
Sted:    First Hotel Alstor, Stavanger 
Dato:              Fredag 22. februar  klokka 18.30 
 
  

Det er ikke innkommet forslag til saker fra medlemmene.  
Årsberetning og handlingsplan ligger vedlagt.  
 
SAKSLISTE: 
 
Sak 01/12 Åpning av årsmøtet  
 
Sak 02/12 Konstituering av årsmøtet – Valg av møtefunksjonærer 
 
Sak 03/13 Godkjenning av antall stemmeberettigede, innkalling, dagsorden og 

forretningsorden 
 
Sak 04/12 Årsberetning 
 
Sak 05/12 Regnskap 2012 
 
Sak 06/11 Handlingsplan/Aktivitetsplan 
 
Sak 07/11 Budsjett 2013 
 
Sak 08/11 Valg 
 
Sak 09/11  Årsmøtet 2013  
 
Sak 10/11 Avslutning 
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SAKS – OPPLYSNINGER 
 
Sak 05/12 Regnskap 2012 
                     Kasserer legger det fram på årsmøtet. 
 
Sak 06/12 Handlingsplan/Aktivitetsplan  
                     Norsk Fosterhjemsforenings  handlingsplan  vedlagt, samt forslag til     
  Aktivitetsplan for NFF Rogaland 2013 
 
Sak 07/12 Budsjett 2013 
                     Kasserer legger det fram på årsmøtet. 
  
Sak 08/12 Valg 
                     Forslag legges fram på årsmøtet       
 
Sak 09/12  Årsmøtet 2013 
 

Forslag til vedtak: 
Styret gis fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøte 2013. 

 
 
 

Vi trenger beskjed om du kommer på grunn av matbestilling. 

Mail: rogaland@fosterhjemsforening.no innen 17. februar  
 
 
 
VEL MØTT! 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
v/ leder Gine Sægrov 
 

mailto:rogaland@fosterhjemsforening.no
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ÅRSBERETNING   2012 

For Norsk fosterhjemsforening Rogaland 

Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 2012 har bestått av følgende 

personer:  

Leder:                Gine Sægrov, Hommersåk                             

Nestleder:               Monica Sjursen Skogland, Haugesund 

Kasserer:               Norunn Johnsen, Sandnes  

Sekretær:                  Lisbeth Hagen, Stavanger 

Styremedlemmer:   Elise Hærem, Egersund   

   Lindi Brandvik, Stord 

      Inger Johanne Stenhaug, Stavanger 

 Varamedlemmer:   Pål Dahl Andersen, Stavanger 

      Karen Marie  Skara, Utsira 

                                     Gunnel V. Broshaug, Vedavåg 

Medhjelpere: 

Kurs:                          Tonje Hansen, Sandnes 

Web:                          Øystein Lund, Sandnes 
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Styret har god oversikt over foreningens likviditet og ser oss fornøyd med 

resultatet. 

2012 har vært et år med stor aktivitet. Sentralt har vi deltatt på Norsk 

Fosterhjemsforenings organisasjonskurs, holdt i Drammen.  Ett av målene i 

2012 var kompetanseheving- og dermed ønsket vi å sende flest mulig til 

dette. Vi så nytten av at mange fra styret deltok der.  

Lokalt har det også vært stor aktivitet. Vi har hatt 4 styremøter og noen 
arbeidsmøter.  Bufetat har vi også samarbeidet med. Både i nord og sør 
deltok vi ved Storsamlingene- og fikk presentert oss på en god måte. Det 
samme gjelder for Pridekursene, hvor vi alltid er invitert til å komme. Vi har 
deltatt når noen i styret har vært tilgjengelig. Her viser vi blant annet en 
PowerPoint-Presentasjon laget av NFF Rogaland, hvor vi presenterer oss. Her 
har vi fått gode tilbakemeldinger.  Vi har også hatt samarbeidsmøter med 
flere kommuner- både i sør og nord. Dette ser vi på som viktig- og 
regelmessig kontakt med samarbeidspartnere bidrar til at styret kan ivareta 
formålet med foreningen; «være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på 
alle plan innenfor fosterhjemsomsorgen» 

 

Styret har også gitt støtte og råd til enkeltmedlemmer som har tatt kontakt.  

Familiedagene i sør og nord ble flotte dager for medlemmene våre m/sine 

familier, og mange deltok her  (men det er plass til flere!!)  

Fylkesbretten har vi gitt ut to ganger i 2012. Her har vi fått gode 

tilbakemeldinger fra medlemmer- alltid kjekt det    

Når vi nå ser tilbake på hva vi ønsket for 2012- så er vi nokså godt fornøyde 

Medlemstallet har vært nokså stabilt gjennom året, med en liten økning i 

forhold til 2011. 
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Handlingsplan 2012-2014 

Formål 

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

innen fosterhjemsomsorgen. Dette gjøres gjennom følgende satsningsområder: 

FOSTERBARN 

 Sikre fosterbarn gode oppvekstvilkår. 

 Arbeide for at alle fosterbarn blir utredet sik at de sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og 

tiltak til rett tid ved barnets alle overgange i perioden 0-23 år. 

 Arbeide for at alle barn og unge i fosterhjem får et reelt tilbud om oppfølging fra 

barnevernet frem til de er 23 år. 

 Arbeide for at hvert fosterbarn får tilgang på sin livshistorie gjennom egen livsbok. 

FOSTERHJEM 

 Forbedre fosterhjemmenes rammevilkår. 

 Arbeide for økt KS-sats som grunnpakke slik at alle kan kjøpe pensjonsforsikring, 

samt undersøkelse i forhold til skattereduksjon for de som blir fosterforeldre. 

 Arbeide for at fosterforeldres egne barn blir hørt og ivaretatt. 

 Arbeide for å få et uavhengig organ som bisitter ved konflikt mellom barnevernet og 

fosterhjem, samt å etablere en kontrollinstans med myndighet til å overprøve 

barnevernets enkeltvedtak. 

MEDLEMMER OG ORGANISASJON 

 Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon. 

 Arbeide for at det blir attraktivt å sitte som medlem i fylkesstyret. 

 Arbeide for å profilere Norsk Fosterhjemsforening. 

 Arbeide for at alle fosterforeldre i Norge blir medlemmer i Norsk 

Fosterhjemsforening. 

 Arbeide for at fosterbarn og fosterforeldres egne barn får en stemme inn i foreningen. 

Denne handlingsplanen ble vedtatt på landsmøtet i Balestrand 28.-30. oktober 2011. 

 


