
   

 
Rogaland 

 
ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 

 
Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund.  
Møtet ble satt kl. 17.00  
 
SAK  1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal               
                         
Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal ønsket alle frammøtte velkommen til Årsmøtet.  
 
 
SAK   2/15 Konstituering av årsmøtet – valg av møtefunksjonærer 
 

KONSTITUERING AV MØTET 
  Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal åpnet møtet og ledet møtet t.o.m sak 2 
 

           Valg av årsmøtefunksjonærer 
Innstilling: 
Møteleder: Monica Sjursen Skogland 
Sekretær: Lisbeth Hagen  
2 representanter til å underskrive protokollen: Karen Marie Skare og Georgeta 
A. Simion 
 
Vedtak: 
Møteleder: Monica Sjursen Skogland 
Sekretær: Lisbeth Hagen 
2 representanter til å underskrive protokollen: Karen Marie Skare og 
Georgeta A Simion 
 

                      Årsmøtet ble nå ledet videre av Monica Sjursen Skogland 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SAK  3/15 Godkjenning av antall stemmeberettigede, innkalling, dagsorden og  
forretningsorden 

      
 
     Registrering av stemmeberettigede 

Det ble registrert  11 Stemmeberettigede 
 

     Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Godkjent innkalling, dagsorden og forretningsorden 
 

 
SAK 4 /15  ÅRSBERETNING 

 
  Årsberetning lest opp av leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal 
 

Vedtak:   
  Årsberetning er godkjent, med språkvask 
 
 
SAK 5 /15 Regnskap 2015 

 
Styret v/leder og møteleder utdypet regnskapet for Årsmøtet.  
 
Forslag: Regnskap for 2015 godkjent 

 
Vedtak:  
Regnskap 2015 er enstemmig godkjent. 
 
  

SAK 6 /15 Budsjett 2016 
Styret ved leder og møteleder utdypet budsjett 2016 for Årsmøtet 

  Det ble stilt spørsmål ift utgifter omkring Fylkesbretten. Styret besvarte disse  
                        spørsmålene. 

 
Forslag: Budsjett for 2016 godkjent 
 
Vedtak: Budsjett for 2016 enstemmig godkjent. 

 
 
SAK 7 /15 Handlingsplan 2016  
  Aktivitetsplan 2016 

   
Fylkesstyrets innstilling: 
Gjeldende handlingsplan fra Norsk Fosterhjemsforening lest opp og 
foreløpig aktivitetsplan lagt fram  
 
 
 



Forslag til vedtak:     
Endelig aktivitetsplan for Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 2016 fastsettes 
på første styremøte med det nye styret.   
 
Vedtak: 

 Aktivitetsplan for Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 2016 fastsettes på                                 
            første styremøte, med det nye styret. 

 
 
SAK 8/15       Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regions-samarbeid 
 
  Solfrid Kjærvoll-Birkedal orienterte om regions-samarbeid i vest 
 

Vedtak: Fylkesstyret tar til etterretning orienteringen om regions-
samarbeidet i vest. 

 
SAK 9 /15  INNKOMNE FORSLAG 

 
Fastsettelse av styrehonorar 
Norsk Fosterhjemsforening har vedtak på honorar/godtgjøring for å sitte i styret. Styret 
ønsker å viderefører samme satser for 2016 som i 2015.  

                      
Fylkesstyrets innstilling:  
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.  
 

              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.   
 
(Til info: For 2015 ble utbetalingen gjort i 2015, neste utbetaling blir i 2017) 

  
Sak 10/15 INNKOMNE FORSLAG 

 
Sak 10/15 Antall styremedlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 

I vedtektene til Norsk Fosterhjemsforening står det at Årsmøte velger selv det antall 
styremedlemmer og vara som det ønsker.  I 2015 gjorde Årsmøtet et vedtak på at 
Norsk Fosterhjemsforening Rogaland skal bestå av leder, sju styremedlemmer og tre 
varamedlemmer. Styret i Rogaland har gjort seg noen erfaringer i året som har gått og 
kommer med nytt forslag til vedtak: 
 
Fylkesstyrets innstilling:  
Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland består av leder, 5 styremedlemmer og 3 
varamedlemmer. 
 
Årsmøtet ønsker denne presiseringen: Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
består av leder, nestleder og inntil 5 styremedlemmer og inntil 3 varamedlemmer. 
Dette fordi vi ikke ønsker å stå i fare for ikke å klare å danne et komplett styre om vi 
ikke har så mange kandidater som totalt 10.  
 

 
   



Vedtak:  
Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland består av leder, nestleder og inntil 5 
styremedlemmer og inntil 3 varamedlemmer 

 
Sak 11/15 OPPNEVNING AV REVISOR/ER 
   

 Fylkesstyrets innstilling: Norsk Fosterhjemsforening Rogaland  opprettholder  
            avtalen med Ottar Lutsi som revisor for Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 

 
 
Vedtak:  
Enstemmig at Ottar Lutsi fortsetter som  revisor for Norsk 
Fosterhjemsforening Rogaland 
 

 
 

Sak 12/14 VALG AV FYLKESSTYRE 
 

Møteleder geleidet Årsmøtet gjennom valget.  
(Det ble presisert at alle i styret får samme mulighet til å være med på Norsk 
Fosterhjemsforening Rogalands aktiviteter, uansett om en er styremedlem eller 
varamedlem.)  
 
Til info: Noen styremedlemmer velges for et år  dette året, for å skape balanse i 
styret, slik at til neste år er ca halve styret på valg og vi kommer i vanlig 
valgmodus igjen. 

 
Valgkomiteens innstilling: 

   
Leder:  
Solfrid Kjærvoll-Birkedal, 2 år (sør) 
 

  Nestleder: 
 Geir Simion Sørdal, 1 år (nord) 
 
Styremedlemmer:      
Linn Dræggevik, 1 år (sør) Ikke på valg 
Lisbeth Hagen, 2 år (sør)  
 Norunn Johnsen, 1 år (sør)    
 Johanne Fjelde, 1 år (sør) 
Monica Sjursen Skogland, 2 år (nord) 
       
 Varamedlemmer:    
 Lindi  Helland Brandvik, 1 år, (nord) 
Arild Johan Carlsen Strandberg, 1 år (sør) 
 Ingvild Gordon, 1 år  (sør)     
 
Vedtak: 
  
Alle valgt ved akklamasjon.  
Det nye styret konstituerer seg selv.      



VALG AV VALGKOMITE 
Fylkesstyrets innstilling: Pål Dahl Andersen (sør)  Leder 

   
  Vedtak:  

Fylkesstyrets innstilling vedtatt, med mandat til å finne en person til som 
kan tenke seg å sitte i valgkomiteen. 
 
Funksjonstid er fra ett årsmøte til neste årsmøte 
 

Sak 13/14 Årsmøtet 2016, i sør 
                         
  Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøtet  
                        2016. 
  Vedtak: Styret gis fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøtet  

 
Avslutning: Årsmøtet var ferdig med sakene noen minutter før varaordfører Leif Malvin 
Knutsen kom og vi fant fram pastasalat og kaker, samt litt drikke. Årsmøtet var godt i gang 
med ”drøsen” rundt bordet da han ankom.  
Solfrid Kjærvoll-Birkedal avsluttet årsmøtet ved å takke Monica Sjursen Skogland for god 
møteledelse og alle oppmøtte for positiv og engasjert deltakelse. 
Årsmøtet fikk så høre en oppdatert situasjonsbeskrivelse av kontakten mellom Karmøy 
kommune og Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Etter nyvalget nå tenker varaordfører at 
samarbeidet blir tettere og bedre. Initiativet ligger nå på foreningen. Vi kontakter/mailer både 
ordfører og varaordfører for videre samarbeid. 
Så fikk varaordfører i Karmøy, Leif Malvin Knutsen ordet. Han sier at Karmøy kommune 
ønsker at flest mulig fosterhjemsplasseringer skjer i nærheten, og kommunen øker nå 
bemanningen innenfor barnevern. Videre sier han at kommunen prioriterer at fosterforeldre er 
i familienære relasjoner til fosterbarnet. Pr i dag er det 100 fosterbarn fra Karmøy, og ca 40 
barn er plassert i egen kommune. Så gikk samtalen mellom Årsmøtet og varaordføreren fritt. 
Det ble bl.a snakket om rammevilkår (Karmøy lønner sine fosterforeldre ift KS satser) og 
uforutsigbarhet hos fosterforeldre (korte oppdrag), samt rolleavklaringer ift ulike arenaer. Leif 
Malvin Knutsen opplyste Årsmøtet at en institusjonsplass koster ca 1 million i året. 
Hjertesukk fra oss: ”forebygging viktigere enn alt annet”!! Fosterforeldre ser hva som skjer og 
hva som går feil og kjenner på konsekvensene. Vi fikk lov å fortelle hvordan vi som 
fosterforeldre opplever vår hverdag. Varaordfører tok i mot alle våre hjertesukk, og skrev ned 
noen stikkord. Vi tar opp tråden senere !  Leder avsluttet med gode ord og gav varaordfører 
en symbolsk konfekteske fra Årsmøtet.  
 
 
 
            _______________   ________________ 
 Møteleder    Sekretær 
 Monica Sjursen Skogland  Lisbeth Hagen 
 
 
 
 _______________   _________________ 
 Årsmøterepresentant  Årsmøterepresentant 
 Karen Marie Skare   Georgeta A. Simion 


