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Til medlemmene i Norsk Fosterhjemsforening Oslo 

Det vises til innkalling til Årsmøte 2015, sendt pr. post til medlemmer i november 2014, sammen 

med innbydelsen til familiehelgen 2015. 

 

 

ÅRSMØTE 2015  -  NORSK FOSTERHJEMSFORENING OSLO 

DAG/TID: Lørdag 7. februar 2015 kl. 12.00 

          Årsmøte fortsetter søndag 8. februar kl. 10.00, hvis ikke ferdig lørdag. 

STED: Quality Hotel og Resort, Sarpsborg (familiehelgen 2015) 

            

Årsmøte er fylkesforeningens øverste myndighet. Alle medlemmer i Fylkesforeningen har 

møterett. Bare de medlemmer som møter på Årsmøte har stemmerett, dermed har begge 

fosterforeldre hver sin stemme når begge møter. Årsmøte er beslutningsdyktig med det antall 

medlemmer som har møtt frem. 

Det er kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2015, som har stemmerett. 

 

Sakliste for årsmøte:  

-  Valg av møteleder, referent og to underskrivere  

 

-  Årsberetning 2014  

 

-  Regnskap og revisorberetning for 2014 (deles ut på årsmøtet) 

 

-  Innkomne forslag 

Det har kommet et forslag: 

 

Forslag fra styret i Norsk Fosterhjemsforening Oslo: Norsk Fosterhjemsforening Oslo gir en 

gave på kr. 5000,- til UngOslo, for deres arbeid med aktiviteter og arbeidstrening for barn 

og unge med barnevernstiltak.   

   

-  Aktivitetsplan 2015 

Et utkast til aktivitetsplan legges frem for årsmøte 2015 til behandling, med ønske om 

innspill fra medlemmene. 

 

  Forslag fra styret i Norsk Fosterhjemsforening Oslo: Det legges frem en skisse for 

aktivitetsplan for 2015. Styret får fullmakt til å utarbeide en ferdig aktivitetsplan innen 

28.02.15. Styret får fullmakt til å endre innholdet i Aktivitetsplan 2015, ved behov. 



 

-  Budsjett 2015:  

Forslag til budsjett legges frem for årsmøte 2015 til behandling. 

Statsstøtten på kr. 15 000,-, er øremerket til drift av foreningen. 

Medlemskontingenten er øremerket til medlemsaktiviteter 

 

Forslag nr. 1, fra styret i Norsk Fosterhjemsforening Oslo: Styremedlemmene får et årlig 

honorar for dekning av utgifter i forbindelse med styrearbeid: reiseutgifter til 

styremøter/møter, telefon m. m. på kr. 1000,- pr. styremedlem, leder kr. 2000,-. 

 

Forslag nr. 2, fra styret i Norsk Fosterhjemsforening Oslo: Styret får fullmakt til å 

omdisponere budsjettmidler innenfor vedtatt budsjett, 

  

-  Valg:  

Styret skal bestå av minimum 4 personer, helst flere. 

   Halve styret er på valg hvert år – valgperioden er to år, vara for 1 år.  

 I 2015 er ledervervet og et styremedlem på valg. 

 Styremedlem Helle Kjendlie og Miriam Lorentsen er ikke på valg i 2015. 

 

Forslag fra Styret i Norsk Fosterhjemsforening Oslo og valgkomiteen 2015: Styret får 

fullmakt av årsmøte til å konstituere seg innen 28.02.15. Dette gjelder også valg av leder 

for fylkesforeningen. 

 

Det skal velges: 

- Leder og to – tre styremedlemmer 

Eller: tre – fire styremedlemmer, j.fr. foreslåtte vedtak 

- Helst et varamedlem 

- To revisorer 

- Valgkommite 

 

    

 


