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Medlemmer 
Vi har i dag 260 medlemmer. I løpet av 2014 har 40 stk meldt seg ut, og vi har fått 50 nye 
medlemmer. 
 

Fylkesstyrets arbeid 
Styret har gjennom året gjennomført 6 styremøter og 2 arbeidsmøter. To av styremøtene 
ble gjennomført over to dager, ved henholdsvis Molde Fjordstuer og ved Rica Seilet. 
Dagsstyremøtene ble gjennomført ved Humanetisk Forbunds lokaler i Molde. Styret har i 
2014 behandlet 66 saker.  

 

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. Bufetat avgjorde at de fra høsten 2014 vil betale første års 
medlemskap for nye fosterforeldre, noe vi anser som svært positivt. Fylkesforeningen har 
vært representert ved de Pride - avslutningene vi har blitt invitert til i Molde og Ålesund i 
2014. Representasjon ved Pride-avslutningene har stor betydning for vår mulighet til  
informasjonsformidling og for medlemsvervingen vår. Vi har også meldt inn interesse for å 
kunne delta ved avslutning på Minipride-kurs og kurs for fosterforeldre ved 
familieplasseringer. Leder presenterte Fosterhjemsforeningen ved høstens 
Geirangersamling. 
 

Friluftsdager 
Fylkesforeningen har, i samarbeid med Norges Jeger og Fiskerforbund Møre og Romsdal 
og Friluftsrådene i fylket vårt, arrangert 3 friluftsdager for fosterfamilier i 2014.  Det var i 
utgangspunktet lagt opp til 4 arrangement, men på grunn av få påmeldte, ble en planlagt 
friluftsdag (i Rauma) avlyst. To av friluftsdagene ble gjennomført i forbindelse med 
familiesamlingene på henholdsvis Håholmen og på Sæbø.  
Årets siste friluftsarrangement ble gjennomført 29. november på Skaret, Molde.  Der var 
det lagt opp til fine uteaktiviteter som skøyting, grilling, med servering av gløgg og 
pepperkaker. Deltakerne fikk mulighet for å delta på juleverksted, og kvelden ble avsluttet 
med familiejulebord for de som ønsket dette. 
 

Regionsamarbeid   
Leder har jevnlig hatt kontakt med fylkesforeningens regionkontakt Bjørn Morten Holm i 
2014. Samarbeidet mellom fylkesforeningen og regionkontakten har vært svært god. 
Referater har jevnlig blitt sendt til regionkontakt og til NFF sentralt etter hvert styremøte. 

 

Årsmøteseminaret 2014 
Årsmøteseminaret 2014 ble arrangert på Alexandra Hotell 7.-9. februar 2014. Det var 60 
deltakere på seminaret. Foredragsholder var psykologspesialist Gunn Stokke, og temaet 
lørdag var knyttet opp mot trygghetssirkelen (Circle of Security). Søndag var temaet «født 
sånn, eller blitt sånn?. Årsmøtet for 2014 ble arrangert søndag.   
 

Familiehelg 
Vi gjennomførte to familiehelger i 2014. En samling på Håholmen og en på Sæbø. På 
Håholmen var det totalt 45 som deltok. Det ble blant annet arrangert båttur med fiske, 
natursti, kanopadling og matlaging ute i det fri. Leder for hovedstyret i NFF, Torunn Hauen 
Aks, deltok ved familiesamlingen på Håholmen, noe vi satte stor pris på. På Sæbø deltok 
33.  Også her var det lagt opp til fine friluftsaktiviteter ved sjøen og i skogen, samt felles 
matlaging ute.  Disse familiehelgene anser vi som svært viktige samlingssteder for våre 
fosterfamilier. 

 

Livsbok 
Vi har i begrenset grad fått jobbet med Livsbok i 2014 slik vi hadde håpet på, med 
grunnlag i fylkesstyrets kapasitet og behovet for prioritering av andre viktige oppgaver.  



 

Andre kurs/møter 

Leder og kasserer deltok på organisasjonskurset i april. 
Leder og nestleder deltok ved Ledersamlingen i oktober. 
Studieleder har deltatt på samarbeidsmøter med BUFetat, NJFF Møre og Romsdal og 
Friluftsrådet knyttet til friluftsdagene. 

 

Informasjonsarbeid 
Fylkesforeningen har hatt innlegg i Fosterhjemskontakt vedrørende familiehelgene som 
har blitt arrangert i 2014. Julebrev ble sendt ut til alle medlemmer i desember. 
Hjemmesiden vår har blitt løpende oppdatert med aktuell informasjon gjennom året.  

 

Rådgiving til fosterforeldre 
Vi har også i år hatt en del henvendelser fra fosterforeldre som har ønsket bistand fra 
fylkesforeningen. Det er leder som i hovedsak har tatt imot disse henvendelsene. 
 

Økonomi 
Saldo pr 31.12.14: 62500,- 
Nestleder har bistått kasserer i 2014, og har hatt hovedansvar for regnskapet fra august 
og ut året.   
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