
  

 
   ROGALAND                            

 
INNKALLING til ÅRSMØTE  2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
 
 
 
Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland.  
 
Sted:  Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020 Stavanger 

Dato:              Søndag 8. mars 2015, klokka 17:00 

 

  

Sakspapirer ligger vedlagt; årsmelding, foreløpig aktivitetsplan og gjeldende handlingsplan 
          

 

 SAKSLISTE: 

 

Sak 01/14 Åpning av årsmøtet  
   

Sak 02/14 Konstituering av årsmøtet – valg av møtefunksjonærer 

 

Sak 03/14 Godkjenning av antall stemmeberettigede, innkalling, dagsorden og 

forretningsorden 
   

Sak 04/14 Årsberetning 

  

Sak 05/14 Regnskap 2014 

 

Sak 06/14 Handlingsplan 2015  

  Aktivitetsplan 2015 
   

Sak 07/14 Budsjett 2015 

 

Sak 08/14 Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionssamarbeid 

 

Sak 09/14 Honorar/godtgjøring for å sitte i Styret. 

 

Sak 10/14 Antall styremedlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 

 

Sak 11/14 Funksjonstid for leder i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland?        

 
Sak 12/14 Valg 

 

Sak 13/14 Årsmøtet 2015 

 

 



 
   ROGALAND 

                                  SAKS – OPPLYSNINGER 
Sak 05/14 Regnskap 2014 
                          Kasserer legger det fram på årsmøtet. 
 
Sak 06/14 Handlingsplan/Aktivitetsplan  

Norsk Fosterhjemsforening sin handlingsplan for 2014-2016 og foreløpig Aktivitetsplan for 
Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 2015 ligger vedlagt. 
 
Forslag til vedtak:     
Aktivitetsplan for NFF Rogaland 2015 fastsettes endelig på første styremøte etter årsmøtet, 
med det nye styret. 

 
Sak 07/14 Budsjett 2015 
                         Kasserer legger det fram på årsmøtet. 
 
Sak 09/14  Honorar/godtgjøring for å sitte i Styret. 

Norsk Fosterhjemsforening har vedtak på honorar/godtgjøring for å sitte i styret. Med dette 
ønsker vi en presisering av ordlyden.  

                      
                         Forslag til vedtak: 

Styremedlemmer får et honorar tilsvarende den til enhver tid gjeldene medlemskontingent, 
som et styrehonorar. Leder får honorar tilsvarende den til enhver tid gjeldene sats for fritatt 
beløp for beskatning. Honorar utbetales etterskuddsvis, det vil si når en har sittet i funksjon 
et år. 
 

Sak 10/14 Antall styremedlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 
I vedtektene til Norsk Fosterhjemsforening står det at årsmøtet velger selv det antall 
styremedlemmer og vara som det ønsker. Nå har styret gjort noen erfaringer med å være 
et stort styre. Vi ønsker derfor å sette et antall som vi mener er optimalt, det vil si leder, sju 
styremedlemmer og tre varamedlemmer. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland består av leder, sju medlemmer og tre 
varamedlemmer. 

 

Sak 11/14 Funksjonstid for leder i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland?        
I vedtektene til Norsk Fosterhjemsforening står det at alle verv har funksjonstid på 2 år. Det 
er innkommet forslag om at leders funksjonstid i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland bør 
være et år. Her må Årsmøtet støtte eller forkaste forslaget. 
  

 
Sak 12/14  Valg 
                         Forslag legges fram på årsmøtet       
 
Sak 13/14  Årsmøtet 2015, i nord 
 

Forslag til vedtak: 
Styret gis fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøte 2015. 

 
Vi trenger beskjed om du kommer på grunn av matbestilling. 
Mail: rogaland@fosterhjemsforening.no eller SMS: 452 45 452 (Lisbeth, sekretær) innen 01.03.15. 
 
VEL MØTT! 
 
Med vennlig hilsen Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
v/ fungerende leder  
Monica Sjursen Skogland 

mailto:rogaland@fosterhjemsforening.no


 

Rogaland 
 

 
 

             
 
 
 
 

ÅRSBERETNING 2014 
 

Etter et vellykket årsmøte på Rossabø skole i Haugesund, var det ett styre på totalt tolv som gledet 
seg til å ta fatt på arbeidsoppgaver på vegne av våre medlemmer. Styret har bestått av:  
 
Leder: Pål Dahl Andersen 
Nestleder: Monica Sjursen Skogland  
Sekretær: Lisbeth Hagen  
Kasserer: Norunn Johnsen  
Styremedlem: Lindi Brandvik  
Styremedlem: Solfrid Kjærvoll-Birkedal  
Styremedlem: Geir Simion Sørdal 
Styremedlem: Gøril H Florvaag 
Varamedlem: Elise Hærem  
Varamedlem: Linn Dræggevik  
Varamedlem: Karen Marie Skare 
Varamedlem: Karianne Grøsfjeld 
  
Valgkomiteen består av Merete Bua Kallevik og Eva Lene Vikra Ferking fra  nordfylket og Gine 
Sægrov fra sørfylket. 

 

Foruten årsmøtet har vi deltatt på organisasjonskurs, ledersamling og hatt 5 styremøter, samt 
presentert på ulike Pridekurs, på Storsamlingene i nord og sør, samt i sør presentert på 
«Forskningsdagene på UIS» og da Bufetat arrangerte «Familiesamling for og med 
fosterforeldre», samt representert under «Min historie» i regi av Bufetat.   
I forkant av styremøtene har det vært arbeidsmøter både i nord og sør,  både for å være godt 
forberedt til selve styremøtet, for å jobbe direkte opp mot de ulike aktivitetene og for å 
disponere tiden under styremøtet bedre/mer effektivt. Styret har hatt fokus på at styremøtene 
ikke skal være en stor utgiftspost, så vi har hatt flere møter via Skype og telefon også. Som 
kjent er fylket vårt delt i to av en fjord -så det blir en del utgifter når vi alle samles. Likevel ser 
vi viktigheten av å samles og samles alltid på det første styremøte etter årsmøtet og vi prøver å 
møtes i alle fall en gang til i løpet av året. Ellers møtes styremedlemmene både i nord og sø r for 
planlegging (arbeidsmøter) og ved gjennomføring av aktiviteter. Vi er også representert 
sentralt, både i hovedstyret og i valgkomiteen- noe som gjerne gjenspeiler engasjement? Av 
fellesarrangement kan vi trekke fram organisasjonskurset, der vi i styret fikk muligheten til å 
heve vår kompetanse innen organisasjonsarbeid. Ellers kan vi nevne at uten godt samarbeid 
med kommuner og Bufetat hadde vi ikke vært så synlige. 



                                            
 

        
 
 
 

Rogaland 
 
 
 
 

ÅRSBERETNING 2014 
 

Av ulike grunner ble det i løpet av 2014 noen endringer i styrets sammensetning, det være seg kjekke 
grunner som ny plassering og mindre kjekke grunner som sykdom og mindre kapasitet. Arbeidsmengden 
har derfor falt på færre, men alle arbeidsoppgaver har vi klart å gjennomføre slik vi hadde planlagt, med 
unntak av en aktivitet. Vi måtte bare innse at «Familiedag på Helgåleiren» måtte flyttes til 2015, først og 
fremst på grunn av sammenfallende dato med ledersamlingen på Kielferja. 
  
Aktiviteter/familiedager i regi av Norsk Fosterhjemsforening Rogaland har vært: 
*Vikinggården på Karmøy 1. juni. Godt oppmøte av fosterfamilier, fint vær og masse koselig prat. Dette 
blir en årlig begivenhet i mai/ juni. (15 voksne og 30 barn) 
  
*Vitengården 8. juni i Stavanger, godt oppmøte og greit gjennomført. (11 voksne, 15 barn) 
 

*I september og for første gang arrangerte vi Familiedag og tur i «Eventyrskogen» på Stord. Det var en fin 
gjeng som møttes til tur, quiss, eventyr og grilling. Vi erfarte at det er utrolig viktig at vi setter av tid til 
«drøs» med medlemmene våre. På dette arrangementet ble det gitt så gode tilbakemeldinger at vi satser 
definitivt på at dette ikke siste var gang. (16 voksne og 30 barn) 
  
*På kurset med Sidsel Bruarøy på Stord Hotell i oktober, «Barn og russkader» meldte de som var der om 
godt utbytte og at det var trivelig å møtes! Vi skulle ønske at det var større oppmøte, men men… (i 
underkant av 30 personer) 
  
*Kurset «Relasjoner med barn» i Stavanger 20. november ble gjennomført med greit oppmøte og meget 
positive tilbakemeldinger. (18 personer) 
 
*«Julebyen Egersund» ble årets siste felles arrangement i sør, koselig for de frammøtte, likevel skulle vi 
ønsket at det kom flere. Vi takker Frelsesarmeen for lån av lokalet. (11 voksne og 8 barn) 
 
Avslutningsvis nevner jeg at Rogaland er et av de fylkene som har flest medlemmer i Norsk 
Fosterhjemsforening og viktigheten av mange medlemmer gir konkret flere stemmeberettigede på 
landsmøter og derfor større påvirkningskraft i organisasjonen som helhet. 
  
Vi i Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland takker for tilliten! 
 
 
På vegne av styret  
 
 
Monica S Skogland   
Fungerende leder 
 
 
 
 



 

                                 AKTIVITETSPLAN FOR                
                                    NORSK FOSTERHJEMSFORENING  
                                             ROGALAND FOR 2015. 

                              Prioriterte hovedområder fra handlingsplanen 2014-2016 
      (foreløpig og pr. 0502 2015, oppdateres etter årsmøtet og med det nye styret) 

 

MÅL:  

 

    *Fylkesforeningen 

utfører sine oppgaver 

i samsvar med Norsk 

Fosterhjemsforenings 

formål og 

Fylkesforeningens 

aktivitetsplan. 

 

*Fylkes-

foreningen skal 

ivareta kontakt 

og samarbeid 

med Norsk 

Fosterhjems-

forening og 

sekreteriatet 

 

*Fylkesforeningen 

skal ivareta 

kontakt og 

samarbeid med 

offentlige 

myndigheter på 

fylkes- og 

lokalplan 

 

 

 
 

 *Fylkes-

foreningen 

skal delta 

aktivt i 

utformingen 

av Norsk 

Fosterhjems-

forenings 

handlingsplan 

  

Handlingsplan 

2014-2016 

 

 

Tiltaksplan 

2015: 

 

 

Aktivitetsplan 

2015: 

 

 

Ansvarlig: 

 

 

 

Tidsrom 

 

 

 

1) Sikre fosterbarn 

gode oppvekst- 

vilkår 
 

 

 

Arbeide for at alle 

unge mellom 18 og 

23 år som fortsatt 

bor i fosterhjem skal 

få et tilbud om 

ettervern 

 

 

Samtale med 

kommuner og Bufetat 

 

 

 

 

 

   

Styret 

 

 Hele året 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                 
 

AKTIVITETSPLAN FOR 
NORSK FOSTERHJEMSFORENING  
            ROGALAND FOR 2015. 
Prioriterte hovedområder fra handlingsplanen 2014-2016 

 
                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handlingsplan 

2014-2016: 

Tiltaksplan 

2015: 

Aktivitetsplan 

2015: 

Ansvarlig: 

 

Tidsrom: 

 

2) Forbedre 

fosterhjemmenes 

rammevilkår 

Arbeide for økt 

KS sats som 

grunnpakke. 

 Tas opp i møter med 

kommuner/Bufetat 

 Sentralt  Hele året 

 

Arbeide for at 

fosterforeldres 

egne barn blir hørt 

og ivaretatt 

De inkluderes på alle 

samlinger 

Samtaletema på stands 

 Styret  Hele året 

  Arbeide for 

partsrettigheter 

for fosterforeldre 

 

Tas opp i møter med 

kommuner og Bufetat 

 Styret  Hele året 



 
 
                                    AKTIVITETSPLAN FOR 
                        NORSK FOSTERHJEMSFORENING  
                                 ROGALAND FOR 2015. 
                          Prioriterte hovedområder fra handlingsplanen 2014-2016 

 

Handlingsplan 

2014-2016: 

Tiltaksplan 

2015: 

Aktivitetsplan 

2015: 

Ansvarlig: 

 

Tidsrom: 

 

3) Styrke Norsk 

Fosterhjems-

forening som en 

attraktiv 

interesse-

organisasjon 

Arbeide for å 

profilere Norsk 

Fosterhjems-

forening 

Facebook, nettside, 

Fylkesbretten, 

Pridekurs, 

Storsamling samt på 

kurs 

 

 Styret Gjennom hele 

året, etter behov 

  

Familie-

samlinger 

Helgåleiren 

Eventyrskogen 

 

 

Sør 

Nord 

Mai 

September 

  Arbeide for at 

alle 

fosterforeldre i 

Norge blir 

medlemmer i 

Norsk 

Fosterhjems-

forening 

Storsamling, Pride, 

+ div kurs 

                     

Samarbeide med 

universitetet 

(Forskningstorget) 

 

 Styret 

 

Solfrid/Linn/ 

Lisbeth 

Gjennom hele 

året, etter behov 

                          

Januar 2015 



 
 

HANDLINGSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING 

                                                2014-2016 

 

          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 

 

                                      Satsningsområder 2014-2016 

 

1) Sikre fosterbarn gode oppvekstvilkår 

Arbeide for at alle fosterbarn sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved 

barnets alle overganger i perioden 0-23 år 

Arbeide for at alle unge mellom 18 og 23 år som fortsatt bor  i fosterhjem skal få et tilbud 

om ettervern 

Arbeide for at flerkulturelle fosterbarns rettigheter blir ivaretatt  

 

2) Forbedre fosterhjemmenes rammevilkår 

Arbeide for økt KS sats som grunnpakke 

Arbeide for at fosterforeldres egne barn blir hørt og ivaretatt 

Arbeide for partsrettigheter for fosterforeldre 

. 

 

3) Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon 

Arbeide for å utvikle Norsk Fosterhjemsforenings webside/sosiale medier sentralt og i 

fylkesforeningene 

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  


