Organisasjonskurs 2016
Innspill fra regionene ang beste erfaring fra gjennomført årsmøte 2016
Region Vest
 Anbefalt litteratur «Tillitsmann» Einar Gerhardsen
- Hvordan gjennomføre et årsmøte – organisasjonskultur
 Sogn og Fjordane har årsmøte i forbindelse med en familiehelg sist helg i
januar. Stort oppmøte.
 Hordaland har eget årsmøte på hotell, lite oppmøte.
 Rogaland har litt forskjellige erfaringer med årsmøte. De inviterer til
underholdning, mat og årsmøte. I 2015 kom varaordfører på årsmøte.
Da kom det bare to stk.
 Sende ut i forkant at nå skal det ikke velges nytt styre. Også valgkomite.
 Folk er redd for å bli presset inn i noe de ikke ønsker.
 Viktig at valgkomite er gode og er kontaktet i god tid på forhånd.
 Ingen tvil om hvem som er på valg.
 Invitere valgkomite på styremøte i forkant.
 Rogaland har utarbeidet retningslinjer til styret i forhold til økonomi,
utad etc. Samme for valgkomite. Egne retningslinjer. Velg en leder slik at
det blir tatt kontakt. Lage et årshjul for valgkomite, slik at man vet når
ting skal skje i forhold til årsmøtet.
 Viktig å ha struktur på årsmøtet slik at det ikke blir en «prateklubb»
 Vanskelig når medlemmer ikke ønsker verv.
 Presenterer årsmøteinnkalling på FB og årssamling.
 Profilere at medlemmene kan få en mulighet til å påvirke/fare
organisasjonsmøte
 Kanskje ha et medlemsmøte der alle medlemmer kan få «lufte»
meningene sine. Hva kan vi ta med oss til årsmøte.
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 Likemannsprinsipp på medlemsmøte.
 Styret kaller inn til møte og skriver saksliste

Region Sør
Aust-Agder:
•
Økning i antall deltakere fordi vi har hatt årsmøte og årsfest samtidig. 26
- 27 deltakere.
3-retters middag (snacks, mineralvann og kaffe) hvor egenandelen var kr 350,pr. person.
Vest-Agder:
•
Årsmøte sammen med en aktivitet: «Sport og moro» hvor fosterbarn
også var med.
14-16 voksne (+ barn)
Gratis – sponset i sin helhet av foreningen.
Servering av pizza og brus.
Buskerud:
•
Skulle hatt årsmøte og 2 foredrag. Ett av advokat Astrid Haram som
skulle gå gjennom fosterhjemsavtalen, og ett med Bianca Vestvik. Hun er
familierådskoordinator og skulle holde foredraget: «Fosterhjem en investering
i fremtiden».
Her var det også meningen at barna skulle være med, og tre førskolelærere
skulle aktivisere barna mens årsmøtet foregikk. Kurset kostet kr 500,- pr.
person. Det skulle være rundstykker ved ankomst, lunsj og kaffe/kake inkludert.

Få påmeldte, to utenom styret. Ble derfor avlyst og årsmøtet ble avviklet på
vanlig måte.
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8 deltakere.
Vestfold:
•
Var usikre på om alle medlemmene hadde fått innkalling (grunnet
sekretærs sykdom).
13 deltakere.
Ordinært årsmøte, lørdag formiddag.
Erfaring fra tidligere om at det er god respons når årsmøtet er lagt sammen
med et kurs.
Telemark:
•

Årsmøte med påfølgende middag i en spansk restaurant.

Har det en vanlig ukedag.
Litt flere hvert år. Ca 19 i år.
Har hatt det samme opplegget i flere år.
Står i innbydelsen at valgkomiteen er ferdig med sitt arbeid.
Sender også ut en påminnelse.
Har vært nøye med å oppdatere maillistene med medlemmer slik at det er
påsett at alle medlemmene har fått innbydelsen.
Det er mulig at det er lettere å få deltakere til årsmøtet når man gjennom hele
året er synlig for medlemmene og har dialog.
Kan det også være viktig/avgjørende å kommunisere utelukkende fra
fylkesmailen?
Utformingen av innbydelsen er også viktig.

Region Øst
1) Gjennomføre årsmøte i henhold til retningslinjer og vedtekter
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Brukemalene som ligger der. Følger årshjulet (men må komme tidsnok
fra hovedstyret) i henhold til frister. Aktivitetsplan/tiltaksplan
2) Familiehelg – årsmøte i forbindlse m /familiehelg med
barnepass/aktiviteter for barn. God faglige foredragsholder.
Skolere fylkesforeningenes valgkomite – egen samling på org.kurs. –
avtroppende styre valgkomite. Innsynsrett i barnets mappe. ??
Hva slags styremedlem trenger/ønsker vi
Viktig med god valgkomite - valgkomite møte på arr/samlinger i regi av
foreningen. Snakke med å møte folk.
3) Hvordan rekruttere styremedlemmer – valgkomiteene har egen samling
på org.kurs.
Oppland – avtroppende styre ble valgkomite fungerte ikke. 2
styremedlemmer ble valgkomite etter ringerunde. Vinterfest, julebord
Hedmark- Bufetat har inspirasjonshelg sammen
m/fosterhjemsforeningen – ser hvem som er engasjert. Valgkomite
velges på årsmøtet
Arr. Fam. Helg – årsmøte i forbindelse med familie helg. (50) (bufetat
stiller med foredragsholder)
Østfold – hva trenger man av kompetanse « Vi trenger deg pga…» (dine
egneskaper). Familiesamling årsmøte (17stk.) årsmøte hverdag (hotell)
foredrag.
Årsmøte sammen med Bufdir - i forbindelse me arr av Bufdir.
Oslo – rekrutterer vara først – observere først, så gå inn i styret
Rekruttere via samtalegrupper.
Valgkomiteen må/bør være på arrangement der medlemmer er « slik at
vi vet hvem vi får.
Gjennomfører årsmøte teknisk i henhold til retningslinjer/vedtekter.
Bruker maler. Følger frister
Region Midt-Norge
Sør-Trøndelag – Brekstad 130 deltakere
Foredragsholder Eva Mikkelsen fra Fraxis Bergen (Trine Lise underholdt)
Adopsjon – skulle egentlig ha Fylkesmann.
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Marit Belsås fra adopsjonsteamet. Omsorgsenheten i Tr.Heim kommune.
Valgkomite var tilstede. Generalsekretær ga informasjon.
(Brukte N Trøndelag Inge til møteleder)
Leder av valgkomite Kjersti (regionleder)
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