
 

    ROGALAND                            

 
INNKALLING til ÅRSMØTE  2017, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
 
 
 
Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland.  
 
Sted: Scandic Maritim Hotell, Haugesund  
Dato:   24.02.2018 klokka 14.30             
 
  
Sakspapirer ligger vedlagt; årsmelding, foreløpig aktivitetsplan (årshjul) og gjeldende 
handlingsplan, regnskap og budsjett samt oversikt i forhold til valg 2018 fra valgkomiteen 
          
 
 SAKSLISTE: 
 
Sak 01/17 Åpning av årsmøtet  
    
Sak 02/17 Konstituering av årsmøtet – valg av møtefunksjonærer 
 
Sak 03/17 Godkjenning av antall stemmeberettigede, innkalling, dagsorden og 

forretningsorden 
   
Sak 04/17 Årsberetning 
  
Sak 05/17 Regnskap 2017 
 
Sak 06/17 Budsjett 2018 
   
Sak 07/17 Handlingsplan 2018 - 2020  
                       Aktivitetsplan 2018 
  
Sak 08/17 Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regions-samarbeid 
 
Sak 09/17 Fastsettelse av styrehonorar 
 
Sak 10/17 Oppnevning av revisor/er 

Sak 11/17 Valg av fylkesstyre  
 
Sak 12/17 Årsmøtet 2018 
 
  
 
 
 
 
 



    ROGALAND 
                                  SAKSOPPLYSNINGER 
 
 
 
Sak 05/17 Regnskap 2017 
                          Regnskap ligger vedlagt og gjennomgås på årsmøtet 
   
    
Sak 06/17 Budsjett 2018 
                          Budsjett ligger vedlagt og gjennomgås på årsmøtet 
 
Sak 07/17 Handlingsplan/Aktivitetsplan  

Norsk Fosterhjemsforening sin handlingsplan for 2018-2020 og foreløpig Aktivitetsplan 
(årshjul) for Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 2018 ligger vedlagt. 
 
Forslag til vedtak:     
Aktivitetsplan for Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 2018 fastsettes endelig på første 
styremøte etter årsmøtet, med det nye styret.  

 
Sak 09/17  Fastsettelse av styrehonorar 

Norsk Fosterhjemsforening har vedtak på honorar/godtgjøring for å sitte i styret. Fra 2018 
er det innkommet forslag om følgende fordeling: honorar/godtgjøring for leder kroner 5000. 
Honorar/godtgjøring for nestleder på kroner 2000 og honorar/godtgjøring for sekretær på 
kroner 3000. I tillegg foreslås honorar/godtgjøring for øvrige styremedlemmer og 
varamedlemmer på den summen som er tilsvarende den til enhver tid gjeldene 
medlemskontingent (pr. dags dato 540 kroner). For alle gjelder kravet om å ha deltatt på 
mer enn 50% av styremøtene. 
 

                         Forslag til vedtak: 
Honorar/godtgjøring for styreverv i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland: leder får 5000 
kroner, nestleder får 2000 kroner og sekretær 3000 kroner, øvrige styremedlemmer og 
varamedlemmer på den summen som er tilsvarende den til enhver tid gjeldene 
medlemskontingent (pr. dags dato 540 kroner). Det stilles krav om minst 50% deltakelse på 
styremøter. 
 

 
Sak 10/17 Oppnevning av revisor/er 

 Ottar Lutsi har sagt seg villig til å være revisor for Norsk Fosterhjemsforening også i 2018 
 
Forslag til vedtak: 

  Norsk Fosterhjemsforening Rogaland opprettholder avtalen med Ottar Lutsi som revisor  
                         for foreningen. 
 
Sak 11/17  Valg av Fylkesstyret 
                         Valgkomiteen har lagt fram sitt forslag – dette ligger vedlagt saksdokumentene.       
 
Sak 12/17 Årsmøtet 2018, i sør 
 

Forslag til vedtak: 
Styret gis fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøtet i 2018. 

 
Påmelding er åpen til 20.02.2018 
Mail: rogaland@fosterhjemsforening.no eller SMS: 452 45 452 (Lisbeth, sekretær) innen 20.02.18. 
 
VEL MØTT! 
 
Med vennlig hilsen Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
v/leder 
Solfrid Kjærvoll-Birkedal 



 

Solfrid Kjærvoll-Birkedal rogaland@fosterhjemsforening.no  Kontonr.: 3260.35.15950 
Norsk Fosterhjemsforening www.fosterhjemsforening.no Org.nr.: 971 339 152 
Rogaland Tlf. 924 31 082 Støtt oss med din grasrotandel! 
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ÅRSBERETNING 2017 
Årsmøtet i 2016 ble avholdt i Sør-fylket. I forkant av dette årsmøtet fikk vi besøk av noen advokater 
som stilte seg tilgjengelig for spørsmål fra medlemmer. Styret ønsket å ta på alvor at Rogaland er det 
fylket med flest saker løftet frem for rådgivningen i foreningen. Det ble også servert mat, kaker og 
kaffe.  

 
Styret har bestått av:  
Leder: Solfrid Kjærvoll-Birkedal  
Nestleder: Linn Dræggevik  
Sekretær: Lisbeth Hagen  
Kasserer: Norunn Johnsen  
Styremedlem: Monica Sjursen Skogland  
Styremedlem: Anne Beth Jacobsen 
Varamedlem: Arild Johan Carlsen Strandberg  
Varamedlem: Lindi Brandvik  
Varamedlem: Iris Margarita Høie 
 
Valgkomiteen har bestått av:  
Leder: Pål Dahl Andersen  
Nestleder: Geir Simion Sørdal 
 

Under landsmøtet i oktober ble Geir imidlertid valgt inn som vara i kontrollutvalget, og måtte derfor 
trekke seg fra alle andre verv i organisasjonen, etter våre vedtekters bestemmelser. Pål har derfor i 
innspurten sittet alene i valgkomiteen. 
 

 
Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland har i 2017 arbeidet for og med følgende: 

 
• Styremøter, arbeidsmøter, ledersamling, organisasjonskurs og landsmøte.  

Styret har i løpet av 2017 hatt 20 arbeidsmøter og 12 styremøter, hvorav 3 er ekstraordinære 
styremøter. Styret har vedtatt å ha de fleste styremøter via Skype, både for å spare reisetid og 
reiseutgifter. To av styremøtene er blitt avholdt som styremøtedøgn, hhv i mars og november. I 
tillegg til dette, har styret deltatt på organisasjonskurs for foreningen, ledersamling og på 
landsmøtet i Alta.  

• Det har i 2017 vært noen store utfordringer i styret. Dette er hovedårsaken til de ekstraordinære 
styremøtene. To fra styret har valgt å trekke seg. Dette gjør at vi pr. i dag ikke har noen forslag til 
varamedlemmer for 2018. Styret i Rogaland har en flat struktur, det vil si at varamedlem alltid 
innkalles til styremøter og deltar i styrearbeidet på lik linje som faste medlemmer, om dette er 
ønskelig fra varamedlemmets side. 

• Samarbeid med Bufetat og kommuner: *Vi har et godt samarbeid med Bufetat og kommuner 
både i sør- og nordfylket. Flere ganger i året får vi presentere foreningen og arbeidet vårt på 
Pridekurs. Vi er også blitt invitert til møter sammen med kommunale barnevernstjenester. 
*Foreningen har deltatt i referansegruppe i regi av Stavanger kommune og deltatt på møter med 
politikere i flere kommuner, hvor vi har presentert foreningens arbeid og særlig løftet frem de 
utfordringer fosterhjem står i. *Vi deltar i en 3-årig prosjektgruppe av Alternativ til Vold, sammen 
med ATV, Sandnes barnevernstjeneste og Stavanger barnevernstjeneste, med midler av BufDir: 
«Voldspregede barn i fosterhjem». *Stavanger kommune inviterte oss til å delta på kurset 
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«Traumebevisst omsorg» for å være tilgjengelig for deltakerne. 
• Våre medlemstall ligger stabilt rundt 350 medlemsfamilier. I tillegg til fosterhjem, 

beredskapshjem og besøkshjem, er også flere institusjoner og barnevernstjenester støttemedlem 
hos oss  

• *Økonomi: *Regnskap for 2017 er godkjent av styrets valgte revisor. *Hvert år søker vi i Rogaland 
sentralt om midler til økonomisk støtte. Det har vi gjort i år også, men pga stram økonomi i 
foreningen er det lite midler til utdeling. Likevel fikk vi noen kroner til driften av Fylkesbretten 
tidlig i 2017. *Stadig får vi inn små drypp fra Norsk Tipping via Grasrotandelen. Alle monner drar 
– så støtt oss gjerne med din grasrotandel!  

• Medlemsaktiviteter i 2017: *Vikinggården *Haukaland Zoo *Trollskogen *Gausel fritidsgård og  
• *Fosterhjemscafe. Fosterhjemscafé har hatt særlig fokus dette året, etter våre medlemmers 

ønsker. Det er blitt arrangert 3 stk i sør og 2 stk i nord. Gjennom året har vi dessverre opplevd at 
noen familieaktiviteter er blitt avlyst pga svært få eller ingen påmeldinger og skikkelig uvær 
(Vikinggården og Haugaland Zoo). Vi i styret skjønner at hverdager og helger er travle med 
mange ulike aktiviteter som skal følges opp og at noe må nedprioriteres.  

• Fylkesbretten ble utgitt 1 gang i løpet av 2017. 
• Likepersonsarbeid: Norsk fosterhjemsforening har en egen rådgivningstelefon som blir brukt av 

både fagpersoner og fosterforeldre. Vi opplever likevel at mange ønsker å få råd og hjelp fra den 
lokale fylkesforening og vi bistår etter beste evne, og deltar som bisitter i møte mellom 
fosterforeldre/medlemmer og deres respektive kommuner der vi er blitt bedt om dette. 

• Landsmøte 2017 ble avholdt i nordlysbyen Alta. Fra Rogaland stilte 8 delegater. På landsmøte ble 
det valgt inn flere kandidater fra Rogaland til sentrale verv; *Geir Simion Sørdal som varamedlem 
i kontrollutvalget *Monica Sjursen Skogland som medlem i valgkomiteen og *Solfrid Kjærvoll-
Birkedal som nestleder i hovedstyret. 

 
Som leder for fylkesforeningen takker jeg nå for meg. Året 2017 har vært et år med store 
endringer privat. Vi har dessverre gått inn i statistikken over utilsiktede flyttinger, samtidig som vi 
har blitt velsignet med en nydelig liten attpåskatt. I tillegg til dette har jeg startet i ny lederjobb, 
så jeg bestemte meg allerede tidlig i høst at jeg ville takke for meg som leder for Rogaland. Jeg 
har likevel mye å gi i forhold til fosterforeldres rettigheter; partsrettigheter, biologiske barn i 
fosterhjemmet mm, så jeg håper at jeg kan bruke min erfaring gjennom mitt verv i hovedstyret. 
Jeg ønsker styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland et godt arbeidsår i 2018, og gleder meg 
over det store engasjementet blant så mange fosterforeldre. 

 
Solfrid Kjærvoll-Birkedal  
Styreleder Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
         



ROGALAND

Navn
Årstall: 2017

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 
Inntekter: 2017 2017 2016 2018
Medlemskontingent refundert fra NFF sentralt 97 409            96 000       92 212          98 000          
Støtte fra NFF sentralt(statsstøtte) 30 000            15 000       15 000          30 000          
Annen støtte/kommunalt/annet.(studieforbundet) 5 000         1 000            3 000            
Kursinntekter /ekstra støtte/aktivitet -            30 000          -                
Kursinntekter/foredrag -            12 000          
Aktivitet (fam.dag) 5 000         -                
Sponsorinntekt -            -                
Grasrotandel fra Norsk Tipping 7 002              7 000         5 924            7 500            
Andre inntekter ekstra driftsstøtte                                  10 000       6 750            5 000            
Renteinntekter 152                 100            124               150               
Sum inntekter 134 563          138 100     151 010        155 650        
Kostnader:
Kurskostnad -            
Samling/fam.dag /FH Kafe 1 903              10 000       1 929            5 000            
Styre Honorar 16 060            12 000       16 550          16 240          
Div/Blomster/gaver 846                 2 000         842               2 000            
Kontorrekvisita 12 729            15 000       16 177          16 000          
Reise/diett/kjøring kostnader/lokalt 6 756              10 000       7 310            7 500            
Styremøter/samling\mat 33 289            25 000       32 153          34 000          
Årsmøte 1 156              5 000         3 557            25 000          
Deltakelse på kurs 6 073              20 000       11 652          20 000          
Landsstyremøte/landsmøte 71 220            45 000       5 240            -                
Andre møter -                 5 000         3 000            
Diverse, trykking/porto  (FB) 13 414            15 000       13 397          14 000          
Bankgebyrer 173                 150            170               175               
Rentekostnader -                 
Sum kostnader 163 619,00     164 150     108 977        142 915        

-                 -            -                -                
Årsresultat -29 056          -26 040     42 033          12 735          

Kasse -                    Egenkapital 01.01.2017 128 887           
Bank SSB 99831 Årets resultat -29 056            

Egenkapital 31.01.2017 99 831              
Gjeld -                    

Sum aktiva                                      99 831              Sum passiva 31.01.2017 99 831              



   Handlingsplan 2018 – 2020 

 

 
 
 
Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på 
alle plan innen fosterhjemsomsorgen. 
Norsk Fosterhjemsforening er en interesseorganisasjon som er uavhengig i 
forhold til politiske partier og trossamfunn. 
 
 

1. Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekstsvilkår. 
 
• Barn som flytter i fosterhjem skal utredes før plassering. Forpliktende 

plan skal sikre riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets 
overganger fra 0-23 år. 

• Fosterbarn mellom 18 og 23 år som er tilknyttet fosterhjem skal gis rett 
til et meningsfylt og forutsigbart tilbud om ettervern. Rett til ettervern til 
og med 25 år. 

• Barnevernet må se hele fosterhjemmet, med biologiske og andre barn. 
 
2. Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter. 

 
• Gode og forutsigbare rammevilkår for fosterforeldre i forhold til økonomi, 

tilleggspensjon, samt permisjonsordninger fra ordinært arbeid. 
• Sikring av grunnleggende juridiske rettigheter og rettssikkerhet for 

fosterhjemmet. 
• Lovpålagt og kompetansegivende opplæring for fosterforeldre. 
 
3. Styrke Norsk Fosterhjemsforening som interesseorganisasjon. 

 
• Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd. 
• Nettverksbygging gjennom familiesamling og aktiviteter i 

fylkesforeningene. 
• Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet.  LOGG INN 

TILLITSVALGTE 
   HJEM  
   ORGANISASJON 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ÅRSHJUL 2018 
 
  AKTIVITET OG STED                         Tidspunkt og deltager 

Januar  08.01.2018 (Styret 2017) 
  
Februar 05.02.2018 (Styret 2017) 
  
Hovedstyremøte 02.-04.02.2018, Oslo 
  
Årsmøte med medlemsdøgn 24.02.2018 Haugesund 
Styremøte 24.-25.feb 2018 Konstituering 
Mars  
  
Hovedstyremøte 09.-11.03.2018, Oslo 
  
April  
  
Hovedstyremøte 20.04.2018 Olavsgård, Kjeller 
  
Organisasjonskurs 20.-22.04.2018 Olavsgård, Kjeller 
  
Mai  
  
Frist til å søke 
aktivitetsmidler/driftsstøtte 

15.05.2018 Inneværende år og 
neste år 

  
  

 
 
 
 
 



 
 
 

    ROGALAND 
 
 
 
AKTIVITET OG STED                  Tidspunkt og deltager 
Juni  
  
Hovedstyremøte 08. – 10.06.2018, Oslo 
  
Juli  
August  
  
September  
  
Hovedstyremøte 31.08 – 02.09.2018, Oslo 
  
Oktober  
  
Frist til å søke 
aktivitetsmidler/driftsstøtte 

15.10. Inneværende år og neste år 

  
Hovedstyremøte 26.10.2018, sted ikke avklart 
  
Ledersamling 27.- 28.10.2018, sted ikke avklart 

November  
  
Hovedstyremøte 23. – 25.11.2018, Oslo 
  
Desember  
  
Januar 2019  
  
Februar 2019 Årsmøte i sør – sted ikke avklart 

 



 

Rogaland 
 

 
 
             
 
 
 
 

VALG 2018                                                   STAVANGER 05.02.2018 
 
 
 
 
Forslag til styreverv i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland, 2018: 
 
Leder:        Marilen Hagland, 2 år (sør) 
Nestleder: Linn Dræggevik, 1 år igjen år (sør) Ikke på valg 
 
Styremedlem: Lindi Helland Brandvik, 2 år (nord) 
Styremedlem: Norunn Johnsen, 1 år igjen (sør) ikke på valg 
Styremedlem: Monica Sjursen Skogland, 2 år (nord) 
Styremedlem: Linda Kolstø, 2 år (sør) 
 
 
Varamedlem:  
Varamedlem:  
Varamedlem:  
 
 
 
 
 
 
 
Valgkomitè 2018: 
Solfrid Kjærvoll-Birkedal, (sør) 
Arild Johan Carlsen Strandberg, (sør) 
 
Fra Valgkomiteen 2017, Pål Dahl-Andersen 
 

 
 


