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PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

22 APRIL 2016 
 

 

Tilstede: 

Styreleder:    Torunn Hauen Aks 

Nestleder:    Solfrid Kjærvoll-Birkedal 

Styremedlem:    Kjersti Garnes Overvik 

Styremedlem:    Solfrid Ruud Rekdal 

Styremedlem:    Tommy Hæggernæs 

Varamedlem:                                      Pål Dahl Andersen 

 

Generalsekretær:   Tove M S Wahlstrøm  

 

Informasjon fra styreleder, regionansvarlige og generalsekretær 

Post ut-inn fra 7 januar -  26 februar  2016 legges frem i møtet 

 

 

 

 

 

 

 

SAKSLISTE 

SAK 28/16: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 

4-6 mars  2016                                                                                      

SAK 29/16: Godkjenning av regnskap for mars  2016                                       

SAK 30/16: Kontrollutvalgets rapport                                                                  

 

 
 

 
SAK 28/16: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 04-06 mars 

2016 
 

Protokoll er lagt ut på intranett, og legges frem for signering i dagens møte. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 04-06 mars 2016. 
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SAK 29/16: Regnskap mars 2016 
 

Det vises til vedlagt regnskap mars 2016.  

På inntektssiden har vi et pluss på annonseprovisjon kr 166 000 i forhold til budsjett. Og vi 

ligger over med kr 156 000 for kontingent  i forhold til budsjett. Her har vi utestående ca 

160 000 per i dag.  

 

På kostnadssiden har refusjon av kontingent til fylkene økt – sammenheng med økte 

innbetalinger. 

På lønn er det underforbruk både p.g.a fagkonsulent og nestleder ikke er på plass.  

Fagkonsulentstillingen vil av forskjellige årsaker først  bli besatt i august og ikke april som 

først planlagt.  Personen som skal starte i fagansvarlig- og nestlederstillingen tiltrår 2 mai 

2016.  

Øvrige driftsutgifter er totalt sett tilfredsstillende.  De fleste budsjettpostene er fordelt over 

tolv måneder.  Kostnadene kommer ikke nødvendigvis slik.   

  

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering regnskap for mars 2016 

 

 

 

 

SAK 30/16: Kontrollutvalgets rapport for 2015 
 

Det vises til vedlagt kontrollutvalgets rapport for 2015 (med leders signatur).     

Signert rapport fra alle i kontrollutvalget ble meldt sent før møtet, men ankom ikke 

sekretariatet før behandlingen.  

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret tar til orientering kontrollutvalgets rapport 2015. 

2) Kontrollutvalgets rapport legges frem for landsmøtet 2017 

 

 

 

 

Torunn Hauen Aks 

Styreleder 

 

 

 

Norsk Fosterhjemsforening 


