
Årsberetning 2014 

Sak: 02/13 Årsberetning 2014 

Styrefunksjoner i Norsk Fosterhjemsforening Vestfold 

Leder frem til 28/10-14 Kaja Skinnes (permisjon fra 28/10) 

Nesteleder Undis Haagensen 

Sekretær Torunn Haugland 

Kasserer Britta Hoyer 

Styremedlem Anita Woll Føske 

Styremedlem Unn Tollefsen 

Styremedlem Stine Konglevoll konstituert leder fra 28/10 

Vara Elisabeth Kjølner Gundersen 

Medlemmer 

Per 24/11-2014 var det 174 medlemmer i Vestfold fosterhjemsforening. 

  

 

 



Årsberetning forts. 
Valgkomite og revisor. 

 

• Valgkomite;  

• Leder; Tore Føske 

• Medlem; Wenche Lenes 

• Medlem; Nils Petter Nordmann. 

 

 

• Revisor;  Tore Føske og Wenche Lenes. 

 

 



Årsberetning fortsetter  

Aktivitet i 2014 

• Vi har i 2014 arrangert en temakveld for medlemmer. Stedet var Føynland skole og temaet 

var  

«Ungdom og den formelle utflyttingen fra fosterhjemmet» 

 

• Vi har gjennomført to samlinger for fosterhjemmene der de har hatt med seg fosterbarn og 

biologiske barn.  

• Sommerfesten ble arrangert ved Bogen i Stokke. Det var grilling og aktiviteter for alle 

aldersgrupper. Været var også med oss den dagen. 

• Vinterfesten ble arrangert på Føynland skole. Vi koste oss med aktiviteter, pizza og annet 

godt. 

• Vi avsluttet med klovnen Knerten som engasjerte alle med ballonger og trylletriks. 

 



Årsberetning forts. 
 

 

• Styret har i 2014 deltatt på organisasjonskurs i april. Der var det 5 fra styret som deltok. 

• Så deltok nestleder på ledersamling i oktober. 

• Vi har hatt 8 styremøter i 2014, hvorav leder av hovedstyret, Torunn Hauen Aks deltok på et. 

 



SAK: 03/15 Budsjett 2015 

 

Inntekter: 

  

• Andel statsstøtte…………….15000 kr 

• Kontingentrefusjon…………..55000 kr 

• Sum inntekter………………...70000 kr 

 



Budsjett fortsetter; 
kostnader. 

 

• Deltakelse på ledelseskurs for styreleder samt reisefordeling (lederen får betalt, for 

nestelederen betaler vi)……………………………………………………………………-5000 kr 

• Deltakelse på Landsmøte for styremedlemmer, samt reisefordeling (beregnet for hele styret, 

7 pers.)………………………………………………………………………………….......-35000 kr 

• Temakvelder, samtalegrupper…………………....……………………………………-10000 kr 

• Sommer/vinteravslutning……………………………………………………………………-50.000 

• IT-tjenester, porto, rekvisita, annonsering, Andre kontorkostnader………………….. -15.000 

• Styremøter og teambuilding- reiser og bevertning……………………………………-25.000 kr 

• Årsmøte - lokale og bevertning-2000 

•  Diverse kurs………………………………………………………………………………..-15.000 kr 

• Storkurs (Terje Wårheim:25.000, hotell 14x1515=21.210)………………………..-46.210 kr 

 

 



Sak 04/15; Innkomne forslag. 
 

Ingen innkomne forslag til fristen. 



Sak 05/14, Aktivitetsplan 2015 
 

 

• Storkurs 24-25 januar på Oseberg. Ønsker at dette blir et arrangement som gjennomføres 

annen hvert år. 

• Gjennomføre sommer og vinterfest, samt en temakveld våren 2015 og en temakveld høsten 

2015. 

• Ønsker å få til oppstart av samtalegrupper og/eller uformelle arenaer hvor fosterforeldre kan 

møtes og utveksle erfaring. 

• Vi vil oppfordre medlemmene til å komme med innspill om behov og ønsker.  

• Vi ønsker å bli en mer synlig forening. 

• Vi vil knytte oss nærmer Bufetat, og håper vi kan komme på avslutningene av alle Pride kurs. 

• At vi har en fokus på aktiviteter som omfavner alle aldergrupper av fosterbarn og 

fostersøsken.  

 

 



Sak 06/14; valg av styret. 

 

Vi avventer her til vi får tilbakemelding fra valgkomiteen.   

 

 


