
 
 

                                                                      

 

               ÅRSBERETNING 2012  
 
                                         Norsk Fosterhjemsforening Oppland  

 
På årsmøtet den 18.februar 2012 møtte fra styret:  
 
Rolf Borgos 
Robert Medik 
Heidi Nordengen  
Bergljot Skjærstein  
Trond Hermann Hesla  
 
16 stemmeberettigede medlemmer var tilstede i årsmøte. 
 
Resultat av valg på årsmøte: 
 
Leder Rolf Borgos 
 
Styremedlem Heidi Nordengen  
Styremedlem Bergljot Skjærstein 
Styremedlem Robert Medik 
Styremedlem Astrid Leren 
 
Varamedlem Bente Nyhus 

Varamedlem Berit Solberg 

Varamedlem Rolf Andre Larsen  
Varamedlem Ester Henriksen  
 
Av ulike årsaker har to varamedlemmer trukket seg i løpet av året slik at styret pr. 31.12.12 så ut 
som følgende:  
 
Rolf Borgos (leder), Bergljot Skjærstein (kasserer), Heidi Nordengen (nestleder), Berit Solberg, 
Bente Nyhus, Robert Medik (sekretær) og Astrid Leren (nestleder / sekretær). 
 
Valgkomité:  
Nils Inge Tørressen  
 
Revisorer:  
Per Magne Lundhaug og Camilla Thorsbakken  



 
 

 
Medlemstall:  
Per 31.12.2012 har Norsk Fosterhjemsforening Oppland 89 familiemedlemmer / 
støttemedlemmer, sammenlignet med 2011 hvor medlemstallet var registrert med 101. Det er 
innmeldt 9 og utmeldt 21 i perioden 01.01.12 – 31.12.12  
 
Møter:  
Fylkeslaget har hatt 8 styremøter i 2012, etter årsmøte 18.februar. De fleste avholdt på Seljelia 
på Gjøvik.  
 
Samarbeid:  
Bufetat – Region øst, Fosterhjemtjenesten i Oppland. Det har vært avholdt 3 samarbeidsmøter 
mellom NFF Oppland og Bufetat, i perioden etter årsmøte i 2012. 
 
Aktiviteter: 
Det har vært “lite aktivitet” i fylkeslaget det siste året. Årsakene til dette er i alle fall todelt, lite 
engasjement i medlemsmassen, og at det styret ikke har hat kapasitet til å arrangere aktiviteter 
for medlemmene. Mange i styret mener det er en utfordring at de skal bli et sett på som et 
“arrangørstyret”. Styret har vært sendt ut to spørreundersøkelser til medlemmene i 
årsmøteperioden 2012. Det har ikke vært noen stor tilbakemelding på disse 
spørreundersøkelsene – under 10 % av medlemsmassen svarte. Men, flertallet svarte at det var 
fosterforeldrene sine arbeidsrettslige forhold som de var mest opptatt av at fylkeslaget skulle 
jobbe med.  
 
Det ble arrangert to medlemsmøter i perioden – ett under årsmøte i februar – og ett i 
forbindelse med julebordet i desember 2012. Begge medlemsmøtene hadde liten oppslutning, 
mellom 10 – 12 medlemmer i tillegg til styremedlemmer. Under årsmøte i februar hadde vi 
invitert “ildsjel” Vidar Bø – for å snakke om motivasjon og engasjement for arbeid med barn og 
ungdom.  
 
Handlingsplan for 2012 – 14 er blitt lagd og sendt ut til medlemmene i NFF Oppland.  
 
NFF Oppland har drevet fosterfedre samtalegruppe med økonomisk støtte fra fylkeslaget. 
Det planlegges en ny samtalegruppe for fosterforeldre for 2013. Gruppas medlemmer vil komme 
fra Vestre og Østre Toten, og Gjøvik kommune. Denne gruppen vil også bli støttet av fylkeslaget, 
økonomisk.  
 
2 styremedlemmer deltok på NFF sitt organisasjonskurs i april 2012.  
 
Medlemmer fra styret har deltatt i NFF 2 av sine regionmøter på Nebbens i 2012. 
 
Økonomi:  
Regnskapet er avsluttet pr.31.12.2012. I perioden siden forrige årsmøte har foreningen et 
overskudd pålydende kr 5 488,59,- og hadde i sluttstatus kr 123 154,72,- på konto. Hovedstyret 
har vedtatt at fylkeslagene ikke skal kunne overføre mer enn kr. 100 000,- fra et år til et annet.  
 
Rolf Borgos 
 
31.01.13 Styret i NFF Oppland 



 
 

 
 
 


