
                                                                      
                                                                   ØSTFOLD 

 
                                                PROTOKOLL 
                                ÅRSMØTE 04. FEBRUAR 2012 
 
Sted: Karlshus skole, Råde 
Tid:   Lørdag 04. februar 2012 kl. 15.00-16.00 
 
Tilstede:  18 stemmeberettigede medlemmer 
 
Leder i Norsk Fosterhjemsforening Østfold, Birgit Alstad, åpnet 
årsmøtet og ønsket velkommen. 
 
Sak 1. Godkjenning av innkalling. 
Sak  2. Konstituering av årsmøtet. 

a. Godkjenning av dagsorden. 
b. Valg av møteleder. 
c. Valg av årsmøtereferent. 
d. Valg av to til å underskrive protokollen. 
e. Valg av tellekorps. 

 
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen, og valgte Birgit Alstad til 
møteleder,og Lise Eriksen til referent. Maria Hagen og Mia Solberg til å 
underskrive protokoll. Anne-Karin og Atle Hallangen til tellekorps. 
 
Sak 3. Årsberetning 2011. 

Lise Eriksen leste opp årsberetningen med en kommentar om at 
Birgit Alstad ble konstituert som leder i desember fordi daværende 
leder Mia Solberg måtte trekke seg siden hun ble valgt inn i 
hovedstyret. Dette var ikke tatt med i årsberetningen 2011 men 
rettes opp.  

 



Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen med kommentaren og enig om 
rettelsen. 
 
Sak 4.Regnskap og revisjonsberetning 2011. 

Revisjonsberetningen sier at styret må forbedre rutiner på enkelte 
punkter som at poster og bilag må inneholde en beskrivende tekst. 
Og at det er unødvendig å utsette seg for purrekostnader. Revisoren 
vil ha styrereferatene fortløpende for å se at budsjett og styrevedtak 
overholdes. Revisorene anbefaler at regnskapet godkjennes. 

 
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet, men ber om at styret tar tak i 
revisors krav til forbedring av rutiner. 
 
Sak 5. Orientering om NFFs og regionrådets arbeid. 

Birgit Alstad informerte om regionsamarbeidet som dette året har 
dreid seg om leirstedet Haraldvigen. Styret i NFFØ har hatt mye 
arbeid med å rydde opp i forholdene rundt Haraldvigen og trakk seg 
fra stiftelsen Oslofjord alliansen. Regionmøtetene ble avholdt i 
forbindelse med organisasjonskurset og på landsmøtet. 

 
Sak 6. Innkomne forslag. 

Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet i år. 
 
Sak 7. Handlingsplan. 

Birgit Alstad leste opp handlings og aktivitetplan for 2012. 
 
Vedtak: Det kom et innspill fra et medlem med at kursavgiften var dyr på  
kurset som NFFØ arrangerte i fjor i forbindelse med årsmøtet. Årsmøtet 
godkjente handlings og aktivitetsplanen. 
 
Sak 8. Budsjett 2012 
 
Vedtak: Årsmøtet justerte posten medlemskontigent opp til kr 55000. Med 
den endringen ble budsjettet for 2012 godkjent. 
 
Sak 9. Valg. 
Valgkomiteens forslag til styret 2012: 
 

Leder   Birgit Alstad  2 år 
 



Styremedlem  Solveig Børresen  1 år, igjen 
Styremedlem  Lisbeth Brabo   2 år  
Styremedlem  Solvor Amundsen 2 år 
Styremedlem  Solveig Børresen    1 år, igjen 
Varamedlem  Ragnhild Bekkhus 1 år, igjen 
Varamedlem  Frode Aker-Bjørke 1 år, igjen 

 
Revisor   Jan Torp Pharo  1 år, igjen 
Revisor   Velges på årsmøte 

 
Styrets forslag til valgkomitee: 
Leder   Jan Alstad   1 år, igjen 
Medlem   Lise Eriksen    2 år  

 
Vedtak: Valgkomiteens forslag til leder og styret ble vedtatt. Det var ingen 
kandidat som revisor så årsmøtet vedtok at styret og valgkomiteen finner en 
revisor  til før juli 2012. 
Styrets forslag til valgkomite ble vedtatt. 
 
Sak 10. Avslutning. 

Birgit Alstad avsluttet et greit årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 
Østfold. 

 
07. februar 2011 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
 
Birgit Alstad     Lise Eriksen 
Møteleder       referent 
 
 
___________________________   _________________________ 
 
Maria Hagen     Mia Solberg 


