
 

 
INNKALLING  TIL  ÅRSMØTE 

RØROS,  LØRDAG 14.FEBRUAR 2015  KL.  17:00 
 

SAKSLISTE:  

 Åpning av årsmøtet 

 Registrering av stemmeberettigede 

 Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 

 Valg av møtefunksjonærer: 
o Møteleder 
o Sekretær 
o 2 representanter til å underskrive protokollen  
o 2 stemmetellere 

 Årsberetning 

 Regnskap og revisjonsberetning 

 Innkomne forslag 

o Godtgjøring for styret 

o Antall medlemmer i styret 

o Alkohol på familiesamlinger 

 Aktivitetsplan 

 Budsjett 

 Valg 

o Fylkesstyre 

o Valgkomite 

o Revisor 

 Avslutning 

 

Forslag til saker på årsmøtet skal være sendt inn til styret innen 17. januar 2015. 

 

Vel møtt til årsmøte! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2014 

NOR SK FOSTER HJEM SFORENING SØR-TR ØNDE LAG  

 

Fylkesstyrets sammensetning fra årsmøte 2014: 
Anette Lind Bekkos  Leder 
Nina Sande  Nestleder og sekretær 
Arnt Storeng Kasserer og infoansvarlig   
Nina Aasen Styremedlem 
Kjersti G. Overvik Styremedlem  
Jan Inge Langdal Styremedlem (trakk seg fra styrevervet på styremøte 2. juni) 
Kirsti Venn Styremedlem  
 

Valgkomite: 
Ann Johanne Edvardsen Leder 
Trude Stenset Medlem 
Hanne Kveinå Medlem 
 
 
MØTER OG SAMLINGER 2014: 

FOR MEDLEMMER: 
Årsmøtehelg på Oppdal.  96 deltagere 
Skidag i Nerskogen.  Ca. 40 deltagere 
Fotballkamp på Lerkendal m/pizza. Ca. 35 deltakere 
Jentebølgen i Trondheim, 3 deltakere 
Bowling på Sandmoen. Ca. 12 deltakere 
Familiesamling på Namsskogan, ca 70 deltakere 
Samarbeid og likemannsarbeid for fosterforeldre på Lerkendal, 120 deltakere  
Juleverksted på Fannrem. Ca. 60 deltagere 
Julegrantenning på Rønningen. Ca. 6 deltakere 
Juletrefest på Støren. Ca. 80 deltakere 
 
FOR STYRET: 
Styremøter (10) 
Representert på PRIDE-kurs (4) 
Møte med fylkesmannen (2) 
Samarbeidsmøter med Bufetat (4) 
Samarbeidsmøter med Trondheim Kommune og Bufetat (8) 
Organisasjonskurs i Oslo, nesten hele styret 
Ledersamling, leder og nestleder 
Bufetat fosterhjemskonferanse på Hell, der vi fikk presentert foreninga med innlegg 
Samarbeidsmøter med Trondheim Turistforening (TT) og Bufetat () 
Møte med Gunn Bergmann. «Bedre skolestart for barn i beredskapshjem og fosterhjem» 



 

Kundearrangement Scandic Lerkendal. 12 (Kjersti, Nina Aa og Kirsti) 
Samtale med Marit Julie Berg. Masteroppgave, Betydningen av anerkjennelse for å lykkes 
SAMARBEIDSPARTNERE 
Det har vært avholdt 2 møter med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Formålet med disse møtene er å 

holde en jevn kontakt for å utveksle informasjon og kunnskap rund Fosterhjemsomsorgen. Saker som 

har vært tatt opp er bl.a.: Hvordan styrke forholdet mellom Barnevernstjenesten og Fosterhjemmet. 

Fosterhjemsforeninga ønsker økt kontakt med barnevernsledere, vi har drøftet med FM hvordan vi 

kan få dette til. Større fokus på biologiske barn i fosterfamilien har også vært opp i dette fora. 

Vi har hatt 4 samarbeidsmøter med Bufetat. Dette er møter vi opplever som konstruktive i arbeidet 
med å heve kvaliteten på fosterhjemsarbeidet på flere plan. Her opplever vi å kunne ha reell 
innflytelse når det gjelder fosterhjemsarbeidet, spesielt med fokus på lokale forhold. 
Konkrete saker vi har hatt fokus på er Biologiske barn, hvordan kan vi markedsføre hverandres tilbud 
slik at vi best mulig kan nå fosterforeldrene, rekrutering 
 
Vi har hatt 8 samarbeidsmøter med Trondheim Kommune v/omsorgstjenesten og Bufetat i 
forbindelse med arrangementet «Samarbeid og likemannsarbeid med fosterforeldre». Dette har 
konkret munnet ut i et arrangement der medlemmene i foreningen fikk et døgn med variert innhold 
og sosialt fellesskap på Scandic hotell Lerkendal i Trondheim. Videre vil det bli fulgt opp med et 
samarbeid når resultatene av Fosterhjemsundersøkelsen som Trondheim Kommune gjennomførte på 
høsten 2014 blir lagt fram. Samarbeidsgruppa ønsker å gripe emner fra denne som utgangspunkt for 
videre Samarbeid og likemannsarbeid. 
 
I 2013 ble det forsøkt å etablere et samarbeid mellom Bufetat, Trondheim Turistforening og NFF 
Sør-Trøndelag. Dette har vist seg vanskelig å få i godt gang, og vi har fra vår side valgt å legge dette til 
side. 
 
NFF sentralt, hovedstyre og administrasjon er viktige ressurser for fylkesstyret. De har faglig 
kompetanse og er behjelpelige når vi har spørsmål i ulike saker. 
Her kan vi anbefale rådgivningstjenesten som har god kompetanse på våre spørsmål, være seg som 
medlemmer og fosterforeldre eller i styresaker. 
 
MEDLEMMER 
Pr 09.12.2014 hadde vi 246 medlemmer + 20 støttemedlemmer. Dette er dessverre noe nedgang fra i 
fjor, og det vil fortsatt være et mål å få flere av Trøndelags fosterhjem med i foreninga. 
 
Gjennom året får vi ulike henvendelser fra medlemmer i foreningen. Vi prøver så langt det lar seg 
gjøre å være til hjelp. 
Samtidig har vi en bevisst holdning når det gjelder hvilken hjelp styrets medlemmer skal, bør eller 
kan gi. Det ligger i våre sakers natur at det ligger taushetspliktig knyttet til informasjon i den enkeltes 
sak. Det kan også være juridiske og etiske spørsmål som det kan være vanskelig og/eller uriktig for et 
styremedlem å gå inn i. 
Det vi ønsker å gi, er tips om hvordan man kan eller bør forholde seg videre i en eventuell sak. Dette 
kan være å hjelpe til med å se på riktig tjenestevei innen barnevernet. Hvem skal svare på hva i en 
barnevernssak? 
Et annet råd vi gjerne gir, er å kontakte våre dyktige rådgivere i NFF sentralt. De har faglig 
kompetanse og erfaring med rådgivning, og har en geografisk avstand fra vårt fylke og 
oppdragskommuner. Tlf.nr.: 23 31 54 00 
Lokalt har vi vakttelefonen for Fosterforeldre som Bufetat har. Den kan benyttes mer enn den gjør pr 
i dag. Tlf.nr.: 466 17 410 
 



 

Det er naturligvis, og først og fremst de sosiale arrangementene våre medlemmene har gleden av å 
ta del i. Her har vi prøvd å gi et jevn og bredt tilbud gjennom året. 
Av aktiviteter er det de kjente faste, i tillegg til noen nye. Vi ser det fortsatt som en utfordring å treffe 
ungdommene. Hva vil fenge for dem? Hva er deres behov? 
Vi savner en kartlegging av hvor mange vi har i de ulike aldersgruppene i vår medlemsmasse, og hva 
de føler på av behov. 
 
 
STYRET 
Med det aktivitetsnivået foreningen har, både lokalt og for å følge opp rundt arbeidet som skjer 
sentralt, har vi sett det nødvendig å avholde styremøter hver måned. 
Nesten hele styret deltok på organisasjonskurs i vår. Lærerikt for alle, og et fint fora for å knytte 
kontakter og bli kjent med organisasjonen. 
For leder og nestleder som deltok på ledersamling i oktober, ble det også inspirerende og lærerikt. 
NFF er en levende organisasjon under utvikling. Det skjer mye i fosterhjemsomsorgen for tida, så det 
er mye å sette seg inn i, og spennende å være en del av. 
Utover de faste rollene som leder, nestleder, sekretær og kasserer, har styret fordelt oppgaver under 
veis i perioden.  
 
NETTSIDE 
Vi er på nett. Det er utarbeidet standarder sentralt som vi følger. Vi har fått positive tilbakemeldinger 
på siden vår, og håper alle som søker finner svar på sine spørsmål. 
Det er et mål at aktiviteten i styret skal være synlig utad, slik at medlemmene kan følge med –og kan 
engasjere seg. 
 
FACEBOOK 
Gruppa er oppe og går. Mange er inne og ser, noen bruker den mer aktivt. 
Styret er administrator. 
 
FOSTERHJEMSKONTAKT 
Vi har hatt flere innlegg i bladet, noe vi mener må til for å synliggjøre aktiviteten lokalt. 
Vi minner om at alle kan bidra til dette bladet, redaktøren vil gjerne ha flere skribenter og bredde i 
bladet. 
 
ØKONOMI 
Grasrotandelen går sin gang, det ga 3.442,- i 2014. 
Vi har fått aktivitetsmidler fra NFF sentralt, kr. 15.000,-. 
Sponsormidler fra BDO kr 5,000.-. 
Etter søknad fikk vi kr 5.000,- fra Sparebank1 Midt-Norge. 
Søknad til Gjensidigestiftelsen fikk vi dessverre avslag på i slutten av desember, i år som i fjor. 
Det bør arbeides videre med prosjektsøknader mm for å stå friere i å gjennomføre den 
aktivitetsplanen vi ønsker. Vi har også et mål om å be om så lave egenandeler for medlemmene som 
mulig. 
 
MEDLEMSKONTAKT  

Det har vært arbeidet med å få medlemslistene så fullstendige som mulig. Med navn og adresser, e-

post og mobiltelefonnummer vil vi ha gode muligheter med å nå alle medlemmene på en effektiv 

måte. Vi er ikke i mål med dette arbeidet, så SMS-tjenesten er så langt ikke i bruk. 

For styret Nina Sande 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Budsjett & regnskap 2014 for

Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap

2014 2014 2013 2014 2014 2013

87 426,00kr      65 000,00kr      67 570,00kr      240 248,00kr    300 000,00kr    282 878,70kr    

16 771,00kr      30 000,00kr      40 000,00kr      103 717,79kr    90 000,00kr      67 743,60kr      

5 000,00kr        5 000,00kr        kr               - 5 900,00kr        11 000,00kr      5 500,00kr        

3 442,05kr        3 500,00kr        3 740,95kr        1 722,80kr        5 000,00kr        8 107,00kr        

339 920,00kr    350 000,00kr    334 975,00kr    16 076,95kr      8 000,00kr        7 332,15kr        

10 620,00kr      6 000,00kr        5 489,00kr        -kr                 5 000,00kr        kr                  -

300 000,00kr    19 261,00kr      15 000,00kr      26 210,93kr      

5 000,00kr        -kr                 25 704,30kr      

7 239,00kr        162,00kr           251 433,01kr    2 000,00kr        363,00kr           

5 607,50kr        5 000,00kr        8 045,00kr        

1 255,50kr        2 000,00kr        3 077,33kr        

-kr                 

Revisjon 4 812,50kr        5 000,00kr        4 571,37kr        

Sum inntekter 775 418,05kr   459 500,00kr   451 936,95kr   650 035,05kr   448 000,00kr   439 533,38kr   

125 383,00 11 500,00

2014 for Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag

Bankens navn: Konto nr.:

Sparebank 1 4202 439 4837 148 412,54kr    
Bankens navn: Konto nr.:

Sparebank 1 4202 439 4810 58 390,00kr      

3 684,45kr        

 

2014 210 486,99kr   2014 210 486,97kr   

  

Kasserer  Sted Dato:

 

Styreleder Sted Dato:

 

Nestleder/sekretær  Sted Dato:

 

Styremedlem Sted Dato:

 

Styremedlem  Sted Dato:

 

Styremedlem Sted Dato:

 

2013Egenkapital fra

Renteinntekter

Sum utgifter

Kasse

DriftsresultatSparekonto

Brukskonto

Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag

Medlemskontigent refundert fra NFF

Budsjett og Resultatregnskap

Diverse

Rentekostnader

Bankgebyrer

Andre inntekter

Familiesamlinger

Styrehonorar

Andre møter

Kursdeltagelse

Regionmøter

Grasrotandel fra Norsk Tipping

Kurs og årsmøte

Landsstyrem/ landsmøte

Kontorrekvisita

Styremøter

Familiesamlinger

Sponsorinntekter

UTGIFTER

Annen støtte

INNTEKTER

Støtte fra NFF/sentralt

Kurs og årsmøte

Driftsresultat

BALANSEREGNSKAP

EIENDELER

 

Budsjett balanse

GJELD OG EGENKAPITAL

85 103,97kr      

2014 125 383,00kr    

Sum eiendeler

 

Sum egenkapital

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
Forslag til årsmøtet i Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag, februar 2015 

FORSLAG 1) 

Til styret i Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag, velges seks personer. 

Bakgrunn for forslaget:  

Dagens styre består av sju personer. Det er ønskelig at foreningens leder skal ha mulighet til å 
avgjøre spørsmål der styret er delt gjennom leders dobbeltstemme. Av den grunn er det 
nødvendig at styresammensetningen justeres til partall. 

 

FORSLAG 2) 

Styrets medlemmer utbetales en godtgjøring for sitt arbeid på kroner 150,- per møte i 
styresammenheng. 

Styrets leder mottar i tillegg et engangsbeløp på kroner 2.000 per år. 

Bakgrunn for forslaget:  

Det er behov for en omforent og årsmøtegodkjent praksis mht utbetaling av godtgjørelse for 
styrearbeid i foreningen. Forslaget baserer seg på dagens praksis fra fylkeslaget i Hedmark. 

 

FORSLAG 3) 

Kilometergodtgjørelse for Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag utbetales etter statens satser. 

Bakgrunn for forslaget:  

For at foreningen skal slippe å regulere godtgjøringen etter ulike kriterier og med ujevne 
mellomrom, er det enkelt og effektivt å benytte statens til enhver tid gjeldende sats. 
Godtgjørelsen gjelder kjøring i forbindelse med møtevirksomhet og oppdrag på vegne av styret. 
Gjelder ikke arrangement og samlinger. 

 

FORSLAG 4) 

Det er ikke tillatt å nyte alkohol i forbindelse med arrangement i regi av Norsk 
Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag, der barn deltar. 

Bakgrunn for forslaget: 

Av hensyn til barn som har hatt negative opplevelser med voksne og alkohol, innføres 
nulltoleranse for alkohol.  

 

Forslagsstiller: Kirsti Venn, på vegne av styret i Norsk Fosterhjemsforening, Sør-Trøndelag 

 



 

 
 

Aktivitetsplan 2015 – 2016 

for Norsk Fosterhjemsforening Sør -Trøndelag 
 

SAMARBEIDSPARTNERE 
Foreningen skal søke å samarbeide med alle som har innspill til bedre barnevernsomsorg. Det være 
seg enkeltpersoner, etater eller organisasjoner. Foreningen skal være åpen og lyttende til alle 
innspill. Foreningens overordnede mål er å være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan 
innen fosterhjemsomsorgen. 

MEDLEMMER  

Sammen står vi sterkere. Gjennom fellesskapet bygges tilhørighet og en opplevelse av å være en av 
mange. Ikke minst tror vi barna har godt av å oppleve at de ikke er «de eneste». Det er viktig at alle 
blir sett i dette perspektivet; fosterbarn, biologiske barn og foreldre. 
Foreningen skal tilby medlemmene et bredt spekter av aktiviteter gjennom året, slik at det kan 
skapes og holdes vedlike relasjoner mellom medlemmene, voksne og barn. 
Foreningen vil og skal arbeide for å gi medlemmene konstruktiv og rettledende informasjon. 
Derigjennom kurs, informasjon og ikke minst å være tilgjengelig for spørsmål og kunne svare eller 
vise vei videre. Foreningen vil så langt det lar seg gjøre, bistå til nyrekruttering i samarbeid med 
barnevernsetatene. Vi vil også bistå ved Pride-utdanningen for fosterforeldre. 
Vi skal jobbe for å øke medlemstallet i foreningen 
 
STYREMEDLEM MER  
Styret skal konstituere seg selv så snart som mulig etter årsmøtet. Ansvarsoppgavene fordeles 
mellom styrets medlemmer, og informasjon om hvem som innehar de ulike rollene, samt 
kontaktinformasjon legges ut på nettsiden. 
 
NETTSI DE  
Vi skal være på nett! Sidene skal oppdateres jevnlig slik at det blir naturlig å søke informasjon derfra. 
Facebook-gruppa drives videre.  
Referat fra styremøtene legges ut på Fylkeslagets nettsider, slik at aktiviteten blir synlig. 
 
FOSTERHJE M SKO NTAKT  
Sende inn artikler og være synlig, samt annonsere våre aktiviteter der. 
 
ØKONO MI  
Arbeide for å bedre foreningens økonomi. Grasrotandeler, legater, større overføringer etc. 
 
MEDLEMSKONTAKT   
Kontinuerlig oppdatere medlemslisten, med vekt på å få en komplett e-postliste for å kunne gi 
medlemmene rask og riktig informasjon og respons. Et mål er å kunne prøve ut en SMS-tjeneste. 
Benytte bladet Fosterhjemskontakt til synliggjøring og informasjon.  
Som nevnt over, skal referater fra styremøtene legges ut på Fylkeslagets nettsider, slik at aktiviteten 
blir synlig. 

AKTIVITETSPLAN  

Arbeide for og gjennomføre kurs og samlinger som juletrefest, juleverksted, høst og vintersamling, og 
andre tiltak som kan bidra til å forene og utvikle forståelse og samhold mellom 
fosterbarn/fosterforeldre/biologiske barn og forening. Videreføre kurs og årsmøtehelga. 



 

 
 

Måned Dato Aktivitet Ansvarlig/hos 

Februar  Styremøte 
Samarbeidsmøte Bufetat 

 

Mars  
14. 

Styremøte 
Skidag 

 

April  Styremøte 
Bowling 

 

Mai  Styremøte 
RBK-kamp 
Samarbeidsmøte Bufetat 

 

Juni  Styremøte 
Grilling i fjæra 

 

Juli  SOMMERFERIE 
 

 

August  Styremøte 
RBK-kamp 

 

September  
 

18. 

Styremøte 
Familiesamling/-helg 
Samarbeidsmøte 
Samarbeidsmøte Bufetat 

 

Oktober  
23.-25. 

Styremøte 
Landsmøte 
Bowling 

 

November  Styremøte. Forberede juleverksted og årsmøte  
Samarbeidsmøte Bufetat 
Juleverksted. Fannrem 

 

Desember  Styremøte 
 

 

Januar  Juletrefest  
Styremøte 

 

Februar  Kurs- og årsmøtehelg  

 

Planen vedtas med forbehold om økonomi og andre forhold, slik som vær- og føre…. 

  For styret Nina 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2015

85 000,00kr            400 000,00kr         

15 000,00kr            100 000,00kr         

5 000,00kr              15 000,00kr           

3 500,00kr              2 500,00kr             

500 000,00kr          15 000,00kr           

6 000,00kr              11 000,00kr           

20 000,00kr           

25 000,00kr           

10 000,00kr           

10 000,00kr           

1 000,00kr             

5 000,00kr             

Sum inntekter 614 500,00kr         614 500,00kr         

0,00

Støtte fra NFF/sentralt Familiesamlinger

INNTEKTER UTGIFTER

Medlemskontigent refundert fra NFF Kurs og årsmøte

Kontorrekvisita

Kurs og årsmøte

Sum utgifter

Resultat

Sponsorinntekter Andre møter

Diverse

Bankgebyrer

Styremøter

Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag

BUDSJETTFORSLAG 2016 

Revisjon

Rentekostnader

Familiesamlinger Regionmøter

Andre inntekter Kursdeltagelse

Renteinntekter Landsstyrem/ landsmøte

Annen støtte Styrehonorar

Grasrotandel fra Norsk Tipping



 

 

VALG 

 

 

Styrets sammensetning pr dato. 

 Verv Navn  

Leder  Annette Bekkos 1 år igjen   

Nestleder/sekretær Nina Sande På valg (tar gjenvalg) 

Kasserer/infoansv. Arnt Storeng På valg (tar ikke gjenvalg) 

Styremedlem  Nina Aasen 1 år igjen 

Styremedlem  Kjersti Overvik På valg (tar ikke gjenvalg) 

Styremedlem  Jan Inge Langdal Gikk ut av styret juni 

Styremedlem  Kirsti Venn 1 år igjen 

 

Valgkomite. 

Leder:      Ann Johanne Edvardsen 

Medlem:  Trude Stenset 

Medlem: Hanne Kveinå 

* Hele valgkomiteen ønsker å gå av etter årsmøtet. 

 Årsmøtet må derfor velge ny valgkomite består av leder + 2 medlemmer til neste 

årsmøte. 

 

Ny leder velges av årsmøtet, mens resten av styret konstituerer seg selv. Vi ber 

årsmøtet om komme med forslag på styremedlemmer. 

Godt valg !  

 

 


