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Medlemmer 
Vi har i dag 245 medlemmer. I løpet av 2013 har 50 medlemmer meldt seg inn, mens 30 
har meldt seg ut. 
 

Fylkesstyrets arbeid 
Styret har gjennom året gjennomført 8 styremøter, to av styremøtene over to dager, samt 
tre arbeidsmøter. Styret har i 2013 behandlet 78 saker.  
Siden vår fylkesforening ikke har egne møtelokaler, har styremøtene i hovedsak blitt 
avholdt ved Humanetisk Forbund sine lokaler i Molde, i tillegg til at vi har benyttet møterom 
ved Kviltorp camping og Vestnes Fjordhotell. Styremøtene over 2 dager ble gjennomført 
ved hhv Molde Fjordstuer og Skarestua. Styret har gjort seg erfaring med at heldags-
styremøter har vært mer effektive og fungert bedre enn ettermiddags-styremøter. Dette 
knyttes til geografiske utfordringer i forbindelse med gjennomføringa av styremøtene våre. 



Medlemsverving 

Vi har gjennom hele styreåret hatt fokus på medlemsverving. Vi ønsker oss stadig flere 
medlemmer, særlig med tanke på at mange fosterforeldre i Møre og Romsdal ikke er 
medlemmer i vår forening. Gjennom økte medlemstall, økes også økonomien i 
fylkesforeningen, og dermed også grunnlaget for å kunne gjøre en bedre jobb for 
medlemmene våre. Foreningen har vært representert ved de Pride - avslutningene vi har 
blitt invitert til i Molde og Ålesund. Representasjon ved Pride - avslutningene har stor 
betydning for medlemsvervingen vår, og vi har meldt inn interesse for også å kunne delta 
ved avslutning på Mini- Pride kurs og kurs for fosterforeldre ved familieplasseringer. 
 
Fylkesforeningen har sammen med Norges Jeger- og Fiskeforbund Møre og Romsdal, 
Friluftsrådet  og Bufetat arrangert 4 friluftsdager for fosterforeldre i 2013. Her har 
medlemmer fra styret deltatt og informert om fylkesforeningen. 

 

Regionsamarbeid   
Vi hører til region Midt- Norge og regionen vår består av tre fylkesforeninger; Nord-
Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi har i 2013 invitert de øvrige 
fylkesforeningene til et felles møte. Responsen var positiv, men vi lykkes ikke med å finne 
en dato som passet for alle. Leder har hatt jevnlig kontakt med vår regionkontakt Bjørn 
Morten Holm i 2013. Vi ser tydelige fordeler ved at fylkesforeningen har et kontaktledd inn 
mot NFF`s hovedstyre. Alle referater fra styremøter har blitt sendt til vår regionskontakt og 
NFF sentralt. 
 

Årsmøteseminaret 2013 
2.-3. mars 2013 ble årsmøteseminaret arrangert ved Alexandra Hotell i Molde. 
Foredragsholder var Eli Rygg og temaet var «Retten til å være meg». 
Temaforedraget var fengende og interessant, og ble presentert gjennom både humor og 
alvor. Mariann Lohne presenterte resultater fra forskningsprosjektet «Fosterforeldres 
opplevelser ved utilsiktede flyttinger». Det gjennomført samtalegrupper på lørdag 
ettermiddag knyttet til foredragstemaene. Her var foredragsholderne tilstede.  
 

Familiehelg 
13.-15. september ble det arrangert familiesamling for Fosterfamilier på Håholmen. 
20 familier deltok, i alt 70 stykker. Norges Jeger- og Fiskeforbund Møre og Romsdal m.fl 
stilte opp og sørget for varierte og spennende aktiviteter for store og små. Aktivitetene var 
naturlig nok knyttet til ”sjø”. Vi gledet oss særlig over at mange ungdommer deltok denne 
helgen. 

 

Friluftsdager 
Norsk fosterhjemsforening  Møre og Romsdal har gjennom et samarbeidsprosjekt med 
Bufetat Molde og Ålesund, Norges Jeger- og Fiskeforbund Møre og Romsdal og 
Friluftsrådet, gjennomført 4 friluftsdager i 2013. 8 friluftsdager var i utgangspunktet 
planlagt. Fire måtte dessverre avlystes på grunn av for få påmeldte. Tilbakemeldingene fra 
friluftsdagene har vært veldig positive. Det er stor enighet blant aktørene at friluftsdagene 
skal videreføres i 2014, men da med færre samlinger 



 

Livsbok 
Fylkesforeningens ønske om å kunne tilby fosterforeldrene kurs om ”Livsbok” i 2013 har 
ikke latt seg gjennomføre. Hovedgrunnen til dette har hatt sin årsak i mangel på ferdigstilt 
kursmateriell, samt styrets manglende kapasitet. 

 

Andre kurs/møter 

4 fra styret deltok på organisasjonskurs i Oslo i april. 5 fra styret deltok ved Landsmøtet i 
Kongsberg i oktober. Leder deltok på ledersamling i Oslo i januar 2013. 
Leder har deltatt på tre samarbeidsmøter med Norges Jeger- og Fiskeforbund Møre og 
Romsdal, Bufetat Molde og Ålesund og Friluftsrådet. 

 

Informasjonsarbeid 
Julebrev ble sendt ut til alle medlemmer i desember. Hjemmesiden vår har løpende blitt 
oppdatert med aktuell informasjon. Vi har via Bufetat fått sendt ut et presentasjonsskriv om 
fylkesforeningen til alle fosterforeldrene i Møre og Romsdal. 
Vi har sendt ut brev til alle kommuner i fylket, med informasjon om fylkesforeningen sitt 
arbeid og med oppfordring om økonomisk støtte. Vi fikk tildelt 1500,- fra Ørskog Kommune 
og 10000,- fra Skodje kommune. Stordal kommune tilbyr alle sine nye fosterforeldre gratis 
medlemskap i foreningen i et år.  

 

Rådgiving til fosterforeldre 
Vi har også i år hatt telefonkontakt og samtaler med flere fosterforeldre som har ønsket 
bistand. Det er leder og nestleder som har tatt imot henvendelsene. 
 

Økonomi 
Totalresultatet for 2013 viser et underskudd omlag 14000,-. Nff sentralt har et overordnet 
mål om at fylkesforeningene ikke skal ha for stor egenkapital, og at midlene skal benyttes 
til drift eller aktivitet gjennom året. Dette har vi tatt til etterretning, etter å ha fått avslag på 
søknad om ekstra driftsmidler på grunn av for høy egenkapital i 2013.  
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