
 

 
 

            Vestfold Fosterhjemsforening      
Årsmøteinnkalling 

 
 

Årsmøteinnkalling: 08.02.14 
Sted: Føynland skole 
Tid: 12.00 – 17.00 
Påmelding: 07.02.14 
 
 
 

 
 
 
        
 

Vi har den store glede å invitere til årsmøtet lørdag 08. 
februar. De fleste vil nok ha vært på mang et slitsomt 
årsmøte, og vil derfor kvie seg for å komme. Vi har 
derfor tenkt til å gjøre dette til en “happening” for 
hele fosterfamilien.  
 
I sommer og vinter arrangerte Fosterhjemsforeningen 
Vestfold en samling for hele fosterhjemsfamilien. Det 
ble servert mat og vi hadde underholdning. Det hele 
foregikk på Føynland skole, og tilbakemeldingene har 
vært positive.  
 
I den ånd ønsker vi å gjennomføre årsmøtet. Vi jobber 
med å anskaffe “barnevakter” til SFO-avdelingen på 
skolen. Noen har allerede svart ja til dette. Der vil det 
være aktiviteter barna kan holde på med, mat og lek 
sammen med voksne fosterhjemsforeningen har hentet 
inn. Mer detaljert program kommer på dette. På den 
måten kan barna bli forberedt på hva som skal skje. 
Det vil være tilpassede aktiviteter til ulike aldre.   
 
Fosterhjemsforeldrene deltar på årsmøtet fra 12.00 til 
senest 14.00. Dersom du er interessert i styreverv i 
Foreningen, vær vennlig å ta kontakt med styrleder: 
Kaja Skinnes kaski@nottkom.no 
Har dere forslag til årsmøte må disse komme innen 
01.02.14. Dersom ingen kommen med forslag til 
endringer, eller tillegg er det kun Fylkesstyrets innspill 
som blir gjeldende for møte og som skal stemmes over. 
Her har dere en gyllen mulighet til å være med å 
påvirke.  
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Når vi er ferdig med årsmøtet, og fått protokollen 
underskrevet, er det tid for at vi voksne koser oss med 
noe god mat. Det vil være en enkel buffet, så vær 
vennlig å gi beskjed dersom dere har allergier. Barna 
spiser med de voksne, som har oppsyn på SFO. Vi 
jobber med å anskaffe en motivator som kan komme 
etter maten. Nærmere program vil komme fortløpende. 
 
Vi beklager at dere i følge vedtektene skulle fått denne 
innkalling 2 uker før.  
 
Innen 15.01.14 vil dere finne årsmøteprotokoll, 
sakspapirer og Vestfold Fosterhjemsforening sin 
aktivitetsplan på Fosterhjemsforeningens side:  
http://www.fosterhjemsforening.no/ 
Gå inn på Fylkesforeninger og finn Vestfold fylke, der 
vil sakspapirene ligge.  
Direktelink:  
http://fosterhjemsforening.no/index.php?page=vestfold 
 
 
Vel møtt til et møte og hyggelig samvær med andre 
fosterforeldre etterpå.  
 
Med vennlig hilsen på vegne av 
 
Vestfold Fosterhjemsforening og 
 
Styreleder Kaja Skinnes 
kaski@nottkom.no 
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