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Styret har bestått av: 
Leder:   Heidi Lillebø Knardal 
Nestleder:  Rune Kopperstad 
Kasserer:  Elin Kronborg 
Sekretær:   Erlend Remøy 
Studieleder:  Rune Nilsen 
Styremedlem:  
Varamedlem:          Eli Røttingsnes og  Astrid Skutholm 
 
Valgkomite:  Leder: Sissel Antonsen Medlem: Ragnhild Vikan 
 

Medlemmer 
Vi har i dag 302 medlemmer. I løpet av 2016 har 44 stk meldt seg ut, og vi har fått 70 nye 
medlemmer. 
 
Fylkesstyrets arbeid 
Styret har gjennom året gjennomført 4 styremøter. To av styremøtene ble gjennomført over 
to dager, ved Parken Hotell i Ålesund, og ett i Molde. Videre ble det ett styremøte og ett 
arbeidsmøte på Nordvest Elektro AS sine lokaler i Volda. 
Styret har i 2016 behandlet 53 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 Molde avgjorde at de fra høsten 2014 vil betale første års 
medlemskap for nye fosterforeldre, Høsten 2015 vedtok Ålesund å følge samme praksis. 
Dette anser vi som svært positivt. Fylkesforeningen har vært representert ved de Pride - 
avslutningene vi har blitt invitert til i Molde og Ålesund i 2016. Representasjon ved Pride-
avslutningene har stor betydning for vår mulighet til informasjonsformidling og for 
medlemsvervingen vår. Nestleder og studieleder presenterte Fosterhjemsforeningen ved 
høstens Geirangersamling. 
 
 



 
Familiehelg 
Fylkesforeningen har i 2016 arrangert en familiesamling på Håholmen i oktober. 32 
personer deltok og vi hadde ulike aktiviteter som fisking, kajakkpadling, grilling og spill. 
Disse familiehelgene anser vi som svært viktige samlingssteder for våre fosterfamilier. 
 Det var i utgangspunktet lagt opp til arrangement i Valldal, men pga oppgradering av 
klatreparken ble det for sent på våren og kom i konflikt med diverse andre arrangement.  
 
 
Årsmøteseminaret 2016 
Årsmøteseminaret 2016  var på Parken Hotell Ålesund lørdag 13.og søndag 14. februar. 
Der fikk vi høre Ingvard Wilhelmsen med foredraget «Sjef i eget liv» lørdagen og 
«biologisk barn i fosterhjemmet» ved Elisabeth og Guro Vigestad.  
 
Livsbok 
Vi har i begrenset grad fått jobbet med Livsbok i 2016 slik vi hadde håpet på, med 
grunnlag i fylkesstyrets kapasitet og behovet for prioritering av andre viktige oppgaver.  
 

Andre kurs/møter 
Leder, studieleder og kasserer deltok på organisasjonskurset i april 
 

Informasjonsarbeid 
Julebrev ble sendt ut til alle medlemmer i desember. Hjemmesiden og Facebookgruppen 
vår har blitt 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 31.12.16: 100 846.- kr 
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