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PROTOKOLL 
Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 

Nord-Trøndelag 2016 
 
 
Sted: Grand Hotell, Steinkjer 
Tid:   Søndag 7/2-2016  kl. 14.00-16.00. 
Antall oppmøtte: 16 
 
Sakliste: 
 
1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen 
3. Årsberetning 
4. Regnskap 2015 
5. Budsjett 2016 
6. Aktivitetsplan 
7. Innkomne forslag 
8. Valg 
 
 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjennes uten merknader 
 

Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen 
 
Vedtak:  
Møteleder:   Jill-Anita Slungaard, leder NFF NT 
Møtereferent:  Torbjørn Slungaard, Valgkomiteen NFF NT 
Signere protokoll #1: Liv Janne Toldnes 
Signere protokoll #2: Anne Carin M. Kirknes 
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Sak 3. Årsberetning 
 

Årsberetning for 2015 NFF Nord-Trøndelag 
 
 
Tillitsvalgte: 

Leder: Jill-Anita Støyva Slungaard  
Dronningberget 9, 7517 Hell 
Mobil: 45066306 

Nestleder: Inge Kirknes 
7160 Bjugn 
Mobil: 48606724 

Kasserer: Bente Anita Kjelvik 
Musemsvegen 215 A, 7656 Verdal 
Mobil: 99486631 

Sekretær: Lovise Angen 
7748 Sætervik 
Mobil: 91573748 

Styremedlem: Astrid Winje 
Sørveien 40B, 7600 Levanger 
Mobil: 48109784 

Revisorer: Ola Valstad, Sparbu 
Svein Brørs, Namdalseid 

Valgkomite: Vigdis Sætran, Steinsdalen 
Torbjørn Slungaard, Hell 
John Følstad, Steinkjer 

 

Medlemstall: 
Medlemstallet registrert sentralt for vårt fylke var pr. 31.12.2015 (med forrige års tall i parentes): 
216 (212). Vi har hatt 36 (30) innmeldinger og 32 (33) utmeldinger. Fosterhjemstjenesten i 
BUFETAT på Steinkjer melder alle nye fosterforeldre inn i NFF og betaler kontingenten det 
første året. Vi er meget fornøyde med den ordningen. 
 
Årsmøte: 
Årsmøtet ble avholdt i forbindelse med vintersamlinga ved Namsskogan Hotell på Trones fredag 
6. mars 2015. Antall stemmeberettigede medlemmer møtt ble ikke notert. Ingen vedtak utover de 
vanlige årsmøtesakene. Alt som skulle godkjennes ble godkjent av årsmøtet. 
 
Styremøter: 
Det er avholdt 5 styremøter i løpet av året. Årets saksliste teller 57 punkter med stort og smått. 
Ellers foregår kontakten mellom styremedlemmene jevnlig på e-post, SMS, facebook og telefon. 
Gjeldende vedtak fra sentralt er at styremedlemmer kan få dekket kjøring til styremøter med kr. 
3.80 pr. km. Denne taksten er ny av året og henger sammen med nye skatteregler. 
Styremedlemmene må selv passe på å fremme slike krav om ønskelig. Det skal alltid føres 
reiseregning på reiseregningsskjema og vedlegges originale kvitteringer for utlegg. 
 
Vintersamlinga: 
Årets samling som ble avholdt 6. - 8. mars hadde i 
om lag 70 deltagere hvorav godt over halvparten var 
barn og ungdom. Det har vært en noe nedadgående 
trend mht antall deltagere på denne samlinga de 
senere år. På grunn av lite snø, fikk foreningen tilbud 
om et alternativt opplegg som ble svært vellykket. 
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Deltakerne fikk bli med inn i hegnet til fjellrevene for å lære litt om arten samt se dem på nært 
hold. Rovdyrforinga ble svært populært, der var det muligheter for å fotografere dyrene på nært 
hold; blant annet jerv, gaupe og ulv, samt andre dyr. Søndag ble det natursti og skattejakt i parken 
og ungene fikk bli med oppe i andre etasje i suvenirbutikken og bli med på formingsaktiviteter. 
 
Familiehelg Holiday Club i Åre: 
25. - 27. september ble det arrangert tur til Holiday 
Club Åre. Interessen for å delta holder seg oppe og 
foreninga kunne bare dekke 25% av oppholdet samt 
en felles middag pga. begrensede økonomiske 
midler. 35 voksne og 48 barn deltok på samlinga. 
Hotellet er fullt av aktiviteter som passer for 
barnefamilier, som fri tilgang til badeland, 
minigolf, bowling m.m. Denne helga var det 
høstmarked i Åre, det vil si at mange legger turen 
dit på grunn av det, og det kan vurderes seinere år 
om Åreturen bør legges til en annen helg. Samtidig 
var flere veldig fornøyde med at de fikk delta akkurat denne helga på grunn av høstmarkedet. 
 
Familiedag på Inderøy: 
Det ble arrangert en uformell familiesamling på Stornesøra på Inderøy 30.august. Det var grilling, 
kaffekos, natursti, fotball og bading. Det var 23 oppmøtte, og det ble ytret ønske om flere slike 
uformelle samlinger. 

 
Medlemsblad: 
‘Tradisjonen’ med å utgi egne medlemsblad i lokalforeninga ble besluttet avsluttet i 2015. Dette 
pga. en vurdering av nytte kontra arbeidsmengde og kostnader. Nye informasjonskanaler som 
nettsider, facebook og e-post har tatt over og fyller langt på vei opp den funksjonen som 
medlemsbladet hadde. Kommende styrer står fritt til å gjenoppta denne jobben på et senere 
tidspunkt om ønskelig. 
 
Medlemslister 
Det har vært jobbet aktivt med å holde medlemslista oppdatert med riktige adresser, 
mobilnummer og e-post. Medlemslista brukes også for kryssjekking mot facebook-gruppa. Dette 
er en kontinuerlig og viktig jobb. Alle endringer og oppdateringer meldes inn sentralt som 
vedlikeholder den offisielle medlemslista for alle fylker. 
 
Markedsføring av foreningen på BUFETAT sin samling. 
Vi fikk markedsført foreningen under helgesamlinga til BUFETAT i februar, der lederen fikk 
tildelt noen minutter for å informere og reklamere. 
 
Deltakelse på NFFs møter og Kurs: 
Leder og kasserer deltok på årets organisasjonskurs og regionsamling på Sundvolden Hotell i 
april. Leder har deltatt på to sentrale ledermøter. Leder, nestleder og kasserer deltok på 
Landsmøtet som ble avholdt i Sarpsborg. 
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Kontakt med BUFETAT:  
Styret har hatt noe kontakt med BUFETAT, men det har ikke vært avholdt noe dedikert møte. 
Kontakten planlegges økt i 2016. Ved BUFETAT, Fosterhjemstjenesten Trondheim sin samling 
på Scandic Hell, fikk leder sammen med NFF Sør- Trøndelag presentere foreningen. 

Samtalegrupper: 
Det er for tiden ingen aktive samtalegrupper i regi av NFF Nord-Trøndelag. Ta kontakt med noen 
i styret dersom noen ønsker hjelp til å komme i gang. Samtalegrupper for fosterforeldre planlegges 
å starte som et prøveprosjekt iløpet av 2016, da først Steinkjerområdet, Levangerområdet og 
Stjørdalsområdet. Dette er tenkt som et tilbud for fosterforeldre som ønsker å treffe andre 
fosterforeldre over en kaffekopp. 
 
Økonomi: 
Inntekten til foreningen er basert på refusjon av medlemskontingent og driftsstøtte som kommer 
fra BUFDIR via NFF sentralt. I tillegg støttes vi av noen kommuner etter årlig søknad om 50 
øre/innbygger i kommunen. Det blir også noen kroner fra Grasrotandelen. Det kom i 2015 til et 
underskudd på 28 898,- mot budsjettert 3400,- i overskudd. Dette skyldes i all hovedsak 
overforbruk på vintersamlinga samt styremøter inkl. reise til disse, i tillegg til litt mindre 
inntekter enn budsjettert. På grunn av minkende kontobeholdning må det derfor budsjetteres 
med mer (10800,-) overskudd i 2016 samt at det må utøves noe strengere kostnadskontroll. 

Nettsider: 
Nettsidene brukes til å legge ut annonser for neste aktivitet. Vi legger også ut oversikt over 
styremedlemmer, aktivitetsplan osv. Kostnadene for å holde nettsider dekkes sentralt. 
Adressen er: http://www.fosterhjemsforening.no/nord-trondelag/ og kan lett nås fra de sentrale 
sidene på: http://www.fosterhjemsforening.no/  
 
Facebook: 
Foreninga opprettet en lukket facebookgruppe i 2013, ”Norsk Fosterhjemsforening Nord-
Trøndelag”, og gruppa har (pr. 29/1-16) 155 medlemmer. Sidene brukes til å informere 
medlemmene om det som skjer i regi av foreninga, men også til å legge ut artikler av interesse.  
Sidene er flittig brukt, mange er innom daglig. Det har etter hvert også blitt en del diskusjoner og 
erfaringsutvekslinger på sida. Sida administreres av leder, nestleder og Iren Andersen i 
sekretariatet, mens alle medlemmer kan poste innlegg. Kriteriet for å delta er betalt 
medlemskontingent og utmeldte medlemmer blir slettet fra gruppa.  
https://www.facebook.com/groups/155188081324105/  
 
Enhetsregisteret: 
NFF Nord-Trøndelag er registrert i Enhetsregisteret samt Frivillighetsregisteret som muliggjør 
Grasrotandel og har organisasjonsnummer 993 483 354. 
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993483354  
 
Presentasjon av foreninga: 
Det vedlikeholdes en informativ presentasjon av foreninga i Powerpoint format. Den presenteres 
for eksempel på BUFETATs helgesamling i januar/februar. 
 
 
Styret v/Jill-Anita Støyva Slungaard 
Leder NFF Nord-Trøndelag 
 

 
Vedtak: 
Årsberetningen for 2015 godkjennes uten merknader. 
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Sak 4. Regnskap 2015 
 

 
 
 
Vedtak: 
Regnskap for 2015 godkjennes uten merknader. 

 
 
 

Sak 5. Budsjett 2016 
 
Vedtak: 
Budsjett for 2016 godkjennes uten merknader. 
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Sak 6. Aktivitetsplan 
 

NFF Nord-Trøndelag 

Aktivitetsplan 2016 
Måned Dato Aktivitet Sted Ansvarlig Bekjentgjøres 

Januar 11 Styremøte. 
Forberede årsmøte. Regnskap, 
budsjett, mm. 

Siciliana, 
Verdal 

Leder Innkalling på e-post 

Februar 7 Årsmøte på Quality Hotel 
Grand, Steinkjer 

  Styret Bekjentgjøres på nett, 
facebook og e-post. 

Februar 10 Styremøte. Konstituering av 
nytt styre. Planlegging 
vintersamling og 
samtalegrupper. Representant 
fra hovedstyret deltar. 

Rødbrygga, 
Inderøya, 18.30 

Leder Innkalling på e-post 

Februar   Søknader til kommunene, 
gjensidigestiftelsen, gi-bort 
dagen, ekstrastiftelsen, lokale 
foreninger etc. utover hele året. 

  Styret Pr. brev 

Mars  4 Styremøte, planlegging 
vintersamling 

 Leder Innkalling på e-post 

Mars/ April  Vintersamling. Familiehelg. Trones Styret Bekjentgjøres på nett, 
facebook og e-post. 

April 2 Regionssamling midt-norge. Trondheim Sør-
Trøndelag 

Innkalling på e-post 

April 22-24 Organisasjonskurs i NFF. 
Regions- og ledersamling. 

 NFF 
sentralt 

Egen invitasjon fra 
sentralt. 

Mai / Juni   Styremøte etter behov  Leder Innkalling på e-post 

August   Styremøte. Planlegging av 
familiedag mm. 

 Leder Innkalling på e-post 

August   Sommersamling/Familiedag   Styret Bekjentgjøres på nett, 
facebook og e-post. 

September  23-25 Familiehelg i Åre ved Holiday 
Club, eller et annet lignende 
alternativ. 

 Styret Bekjentgjøres på nett, 
facebook og e-post. 

Sept/okt   Styremøte.  Leder Innkalling på e-post 

Oktober   Møte mellom styret og 
BUFETAT på fylkesnivå. 
Etterpå avholdes styremøte. 

Fokusbygget 
Steinkjer 

Leder Innbydelse på e-post 

November  Førjulsaktivitet. Detaljeres ut 
senere 

 Styret Bekjentgjøres på nett, 
facebook og e-post. 

 
Vedtak: Aktivitetsplan for 2016 godkjennes med lagt til aktivitet 2. april. 
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Sak 7. Innkomne forslag 
 
Det foreslås at det vedtas en policy at arrangement der barn deltar i regi av 
NFF NT er alkoholfrie. 
 
Vedtak: 
Årsmøtet anbefaler at arrangementer i regi av Norsk Fosterhjemsforening 
Nord-Trøndelag hvor barn deltar holdes alkoholfrie. 
 

Sak 8. Valg 
 
Ikke på valg i år: 
Jill-Anita Støyva Slungaard 
Astrid Winje 
Bente Anita Kjelvik 
 
Leder: 
Jill-Anita Støyva Slungaard (Gjenvalg som leder)  
 
Nestleder: 
Inge Kirknes (gjenvalg for 2 år) 
 
Styremedlemmer valgt for 2 år: 
Ann Magritt Vedal, Skatval 
Liv Janne Toldnes, Steinkjer 
 
Styret konstituerer seg selv etter årsmøtet. 
 
Valgkomite: 
Lovise Angen velges for 2 år (Avtroppende fra styret) 
Vigdis Sætran (ikke på valg) 
 
Revisorer: 
Svein Brørs (ikke på valg) 
Ola Valstad (ikke på valg) 
 
Vedtak: 
Valgkomiteens forslag til nytt styre godkjennes uten merknader. 
 

Signering av protokoll:  Møteleder:  Jill-Anita S. Slungaard 
 
     Sekretær:  Torbjørn Slungaard 
 

Ann Magritt Vedal 
 
       Liv Janne Toldnes 
      
 
 
Vedlegg: Detaljert regnskap (2 sider)  
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