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Årsberetning 2017 for Norsk fosterhjemsforening Østfold 
 

Styret i Norsk fosterhjemsforening Østfold som ble valgt på årsmøtet i 2017 har bestått av 

   

Leder:            Birgit K. Alstad 

 

Nestleder/sekretær:            Monica Johnsen 

 

Kasserer/web-ansvarlig:    Frode Aker-Bjørke 

 

Styremedlem:           Camilla Gillingsrud Aamodt 

 

Styremedlem:           Bjørn Andre Mathisen 

 

Styremedlem:           Linda Jeanette Lie 

 

 

Varamedlem:                     Anne Karin Hallangen 

 

Varamedlem:                      Mia Solberg 

 

 

Valgkomiteen:                   Atle Hallangen 

                                           Jan Alstad 

 

 

 

 

Årsmøte 
Årsmøtet ble avholdt på Karlshus skole, Skoleveien 5, 1640 Råde. Møtet ble ledet av Birgit Alstad. Det 

var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede. Årsmøtet gikk greit og årsberetning og handlingsplan 

ble godkjent. Regnskap og budsjett ble godkjent. Valg av styremedlemmer ble vedtatt etter 

valgkomiteens innstilling. Mia Solberg holdt et foredrag om samarbeid og eget ansvar, skole og 

barnehage. Vi hadde lagt årsmøte sammen med en familiedag. Barnepassere var leid inn til å leke med 

og se til barna mens årsmøtet foregikk. Etterpå koste vi oss sammen med pølser og kaker. 

 



 

Aktiviteter i 2017   
11. juni hadde vi familiedag på Våler aktivitetssenter i Våler. Dette var veldig populært og det kom ca. 

90 små og store. Foreningen betalte for alle denne dagen. Medlemmene hadde med seg egen drikke og 

mat til å legge på grillen. Styret hadde ordnet med aktiviteter for alle - fra de minste til de største. De 

største var delt inn i to grupper, paintball og klatrepark. Alle som ville kunne teste Zip-line og rodeo-

oksen. De minste var i hoppeslott og strikkbane.   

 

8.-10. september arrangerte vi familiehelg sammen med fosterhjemsforeningen i Oslo. Helgen tilbrakte 

vi på Havna feriepark på Tjøme. Det var lagt inn en liten fagdel med foredrag av psykologspesialist 

Joachim Haarklou og utover dette var det mange hyggelige aktiviteter for store og små. Det var en 

vellykket helg. Det var fem Østfoldfamilier som deltok den helgen. ‘ 

 

10. september skulle vi også ha arrangert «skjermet familiedag». Dette var ment som et tilbud til familier 

med sensitive barn som ikke kan delta på våre øvrige arrangement pga for mye støy- og synsinntrykk. 

Arrangementet ble avlyst da det var få påmeldte. 

 

19. november hadde vi familiedag på Inspiria Science Center i Sarpsborg. Vi startet dagen med å samles 

på et møterom der styreleder Birgit Alstad informerte om styret og hva vi i foreningen arbeider med/kan 

tilby. Mia Solberg fortalte om veiledningen som hun gir til medlemmene i foreningen. Atle Hallangen 

og Jan Alstad fra valgkomiteen var også til stede for å snakke med potensielt nye styremedlemmer om 

det å sitte i styret. Det var enkel servering til alle. Det var 76 fremmøtte som boltret seg fritt i senteret 

og som ga uttrykk for at de koste seg. Arrangementet var gratis for medlemmene våre. 

 

3. desember hadde vi førjulstreff/familiedag på Bondegården i Råde. Der var vi ca. 50 stk. med stort og 

smått. Også dette arrangementet var gratis for medlemmene våre. Det ble servert risgrøt, brus, kaffe og 

kake. Det ble arrangert skattejakt og alle fikk hilse på dyra på gården. Nikoline ga ut godteposer til barna 

da gamlenissen ikke var der. Det ble også en runde med traktor og kjerre for de som ville bli med på 

det.  

 

Foreningen opplever dessverre at mange medlemmer ikke kommer på arrangementer som de har meldt 

seg på til. Det medfører at vi i en del tilfeller også må betale for de som ikke møter opp. I løpet av et år 

kan dette utgjøre mange penger. Vi henstiller derfor alle som ikke kommer, selv om de har meldt seg 

på, om å melde avbud til oss i god tid. 

 

Foreningen har gjennom året hatt månedlige samtalegrupper, på dagtid, for fosterforeldre i 

Askim/Mysen og Moss. Anne Karin Hallangen valgte i høst å takke av som leder for samtalegruppen i 

Askim/Mysen etter mange år. Styret takker for fantastisk innsats. Samtalegruppen i Askim/Mysen 

legges av nevnte grunn ned inntil videre.  

 

Mia Solberg har i løpet av året holdt flere veiledningsgrupper, på vårt kontor, med forskjellige temaer 

og gitt individuell veiledning til våre medlemmer på både dag- og kveldstid. 

 

Styret 
Det har vært avholdt 11 styremøter og styret har behandlet totalt 112 saker.  

 

 

 

 



 

Vi har vært aktive på Facebook og fortsatt arbeidet med å holde medlemsregisteret oppdatert med e-

postadresser. Fire styremedlemmer deltok på organisasjonskurset i april. Det ble avholdt på Olavsgaard 

hotell i Skjetten. 

 

Leder har truffet medlemmer for samtaler og bistått over telefon. Leder har videre kontaktet 

barnevernstjenestene i Østfold for å avtale møter for å presentere foreningen. Leder og styremedlem har 

i løpet av 2017 vært hos samtlige barnevernskontorer i Østfold med unntak av tre. 

 

Leder og nestleder har vært på møte med seniorrådgiver Maria Kjølberg Evensen hos Fylkesmannen i 

Østfold. Det er ett år siden siste møte og det var tid for å gjøre opp status. Fylkesmannen er klageinstans 

og tilsynsmyndighet i barnevernssaker knyttet opp mot barnevernstjenesten. Fylkesmannen var derfor 

veldig interessert i å samtale om våre besøk i kommunene og å høre om vår oppfatning av «ståa» der 

ute. Fra 2020 skal kommunene ta over ansvaret for veiledning, økonomi og oppfølging fra BUFetat. 

Dette er vi som forening svært opptatt av. Dette var også tema i samtalene. Norsk fosterhjemsforening 

Østfold er takknemlig for det gode samarbeidet og dialogen vi har med fylkesmannsembetet i Østfold. 

 

Leder og nestleder har vært på ett regionmøte i 2017. Der var det også representanter fra Hedmark og 

Oslo tilstede. Vi snakket om hvordan det var i de andre fylkesforeningene og hvilket arbeid de gjorde. 

 

Styrets fungering er noe vi har brukt tid på i 2017. Vi har snakket om hva som skal til for å ha et 

funksjonelt styre. Nestleder tok også opp hvordan vi sammen kan bli et bedre styre. Vi trenger å bli 

bedre på å strukturere oss, sette tidsfrister for når ting skal gjøres og være flinke til å gi beskjed hvis/når 

man ikke får gjort det man skal innen fristen. Styrereferatene vil fra 2018 ha saksansvarlig og tidsfrister 

på alle oppfølgingssaker. 

 

Linda Jeanette Lie ble på årsmøte 2017 valgt som styremedlem for 2 år. Hun har blitt fritatt fra sitt verv 

etter søknad. Elisabeth Strengen Gundersen trakk seg fra sitt verv før årsmøtet i februar 2017. Benedikte 

Dohn søkte om permisjon fra sitt verv som varamedlem ut 2017 og fikk det innvilget. Bjørn Andrè 

Mathisen har søkt om fritak fra sitt verv fra 1.1. 2018. 

 

 

Kontor 
Vi startet opp i 2017 i nye kontorlokaler i Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss. Der har vi tilgang på møterom 

og kjøkken. Dessverre var det innbrudd i bygget i juli. Døra inn til vårt kontor ble brutt opp. Vi fikk 

også noen småskader på møtebordet vårt. Et pengeskrin med ca. 170 kr ble brutt opp og innholdet tatt. 

Vi har etter dette avviklet kontantkassa. 

 

 

Økonomi 
Kasserer har ført regnskapet i 2017. Foreningen har god økonomi. Vi har søkt om og fått inn tilskudd 

fra fosterhjemsforeningen sentralt(hovedkontoret) og en gave på 5000 kr. fra Glava i Askim.  

 

Vi prøver der vi kan å rekruttere spillere hos Norsk tipping til å registrere vår forening som 

grasrotmottaker: 

«Uten at det koster deg én krone, kan Norsk fosterhjemsforening Østfold få tilskudd til sin økonomi via 

Grasrotandelen til Norsk Tipping. Det eneste du må gjøre med spillekortet ditt, er å registrere Norsk 

fosterhjemsforening Østfold som grasrotmottaker. Vårt organisasjonsnummer som kan benyttes for å 



registrere kortet ditt er 875 673 122. Takk for ditt bidrag. Det vil komme alle medlemmene til gode ved 

at vi i enda større grad kan ha gratisarrangement.» 

 

Vi har gjennom 2017 sett en økning av tilskudd fra Grasrotandelen og vi oppfordrer derfor alle våre 

spillende medlemmer om å registrere foreningen som grasrotmottaker på sitt spillekort. 

 

Revisorene Vetle Andreas Schultz og Siv Ragnhild Schultz ble på årsmøtet i 2016 valgt for to år. De 

har i løpet av året meldt seg ut av fosterhjemsforeningen. Vi har derfor forespurt Jørgen Stamm og 

Teresa Pedersen om de kan foreta revisjon av regnskap for 2017. 

 

 

Landsmøte 
27-29 oktober avholdt Norsk fosterhjemsforening sitt landsmøte i Nordlysbyen Alta. Landsmøte 

avholdes hvert annet år, sist var i 2015 på Grålum i Sarpsborg hvor vår fylkesforening var vertskap. 

Fra Østfold var det fire landsmøtedelegater. Birgit Alstad og Frode Aker-Bjørke fra styret var de som 

deltok sammen med sine ektefeller Jan Alstad og Marianne Aker-Bjørke som ble satt inn som delegater 

da 2 fra styret måtte melde avbud. Vi hadde ut fra medlemstallet anledning til å sende syv delegater, 

men dette har en kostnadsmessig side også. Landsmøtet denne gangen bar preg av mye lobbyvirksomhet 

rundt valg av nytt hovedstyre. Hele landsmøtehelgen bar dessverre noe preg av dette. Nytt hovedstyre 

er valgt og fra 1.1.2018 har de konstituert seg. Fylkesstyret har en del bemerkninger til årets (2017) 

landsmøte. I den anledning har vi sendt en skriftlig henvendelse til foreningens kontrollkomité, 

sekretariat og til hovedstyret. Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar. 

 

Organisasjonen har fortsatt noe å lære hva gjelder organisasjons- og møtekultur. Vi som delegater er 

heller ikke gode nok i vår kjennskap til egne vedtekter. Vi har alle noe å lære. 

 

 

Medlemsutvikling 

Per i dag har vi i Østfold over 300 medlemsfamilier og vi er derfor en av de største fylkesforeningene i 

Norge. Vi ønsker likevel flere medlemmer. I løpet av 2017 har vi profilert oss selv som en viktig 

samarbeidspartner og støttespiller for fosterhjemmet. På den årlige inspirasjonssamlingen i Strømstad i 

oktober i regi av BUFetat, fosterhjemstjenesten i Sarpsborg og Lillestrøm, hvor det var ca. 270 personer 

tilstede, var vi så heldig å få tildelt noe tid for å kunne si noen ord om hvem vi er og hva vi driver med.  

 

Vi jobber med medlemsrekruttering der vi har anledning – gjennom BUFetat, barneverntjenestene, 

private barnevernsinstitusjoner og under arrangementene våre. 

   

Medlemstall per 

31.12.09 – 213 

31.12.10 – 232    

31.12.11 – 238 

31.12.12 – 239   

31.12.13 – 254    

31.12.14 – 262    

31.12.15 – 283    

31.12.16 – 317 

31.12.17 – 312 

 

 

 



 

Takk 
Styret i Norsk fosterhjemsforening Østfold ønsker å takke BUFetat i Sarpsborg for godt samarbeid. Vi 

vil takke Anne Karin Hallangen og Birgit Alstad som har vært ansvarlige for samtalegruppene i 

Askim/Mysen og Moss. Vi vil videre takke barnevernskontorene som har tatt imot oss i løpet av året. 

 

Avtroppende styremedlemmer fortjener også en stor takk. 

 

Avslutningsvis ønsker vi å rette en ekstra stor takk til varamedlem Mia Solberg som gir av sin tid, 

kunnskap og erfaring for å holde COS-P veiledning og veiledningsgrupper for våre medlemmer.  

 

 

 

 

  

                    Birgit Alstad                                                            Monica Johnsen 

  

…………………………………………                   ……................................................... 

  leder       nestleder/sekretær  


