
 

Norsk Fosterhjemsforening 
Storgata 10A, 0155 OSLO  

Tlf 23 31 54 00   Faks 23 31 54 01 E-post: post@fosterhjemsforening.no 
Foretaksnummer. 956 862 779 MVA  

www.fosterhjemsforening.no 

Ledersamling 2017 

Dato: 23 – 24 september 2017 

Sted: Thon Hotel Oslofjord, Sandvika  

 

Vennligst merk at stedet er endret! 

 

  Program: 

Lørdag 23.9  

11.00 – 11:15 Åpning ved styreleder Torunn Hauen Aks 

11:15 – 11:30 

11:30 –  13:00 

Siste nytt om Fosterhjemsutvalget 

Rollen som fylkesleder - Inndeling i grupper  

Hva vil det si å være fylkesleder?  

Hvordan oppfatter jeg meg selv i rollen som leder? 

Hvordan tror jeg andre oppfatter meg?  

Hva får jeg til i rollen som leder, og hva synes jeg er mer utfordrende? 

Hva hadde hjulpet meg i lederrollen?  

Hva er min motivasjon for å være fylkesleder? 

Hva brenner jeg for og hva gir meg energi? 

13:00 – 14:00 Lunch 

14:00 – 17:00 Påfyll til fylkeslederrollen – ved Trond Solvang inspirator, motivator 

Fylkeslederrollen – hva kjennetegner en god leder? Hvilke egenskaper og 

grep? Hva kjennetegner godt styrearbeid?  

Hvordan ivareta deg og din utøvelse av fylkeslederrollen? 

Styreansvar, økonomi, omdømme, tillit, taushetsplikt 

Hvordan inspirere styremedlemmer til å være aktive bidragsytere? 

Hvordan rekruttere slik at nye ledere kan overta? 

19:00 Middag 
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Søndag 24.9 

09.00 – 12:45 Forberedelse til landsmøtet samt andre aktuelle saker ved Torunn Hauen 

Aks og Tove Wahlstrøm. Medlemmer av kontrollutvalg og valgkomite er til 

stede og vil kunne bidra under dette punkt. 

Gjennomgang av hva som skjer på landsmøtet 

Hva må du som fylkesleder ha oversikt over 

Kort presentasjon av hva som skal stemmes over 

Saker som er fremmet til landsmøtet 

Andre aktuelle saker 

12:45 – 13:00 Utfylling av evalueringsskjema: hvordan var samlingen? 

13:00 – 14:00 Lunch 

 

 

GOD TUR HJEM 

 

  

Det tas forbehold om endring i programmet 
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