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Østfold

Årsmøteprotokoll 201 8

Sted: Tor Sømes vei 19, 1523 Moss.

Tid: 31. januar 2018.

Tilstede: 14 stemmeberettigede medlemmer.

Leder i Norsk Fosterhjemsforening Østfold, Birgit Alstad, åpnet årsmøtet og ønsket

velkommen.

Sak 1 - Godkjenning av innkalling

Vedtak:
Årsmøet godkj ente innkallingen.

Sak 2 - Konstituering av årsmøte
A. Godkjenning av dagsorden.

B. Valg av møteleder.

C. Valg av årsmøtereferent.

D. Valg av to til å underskrive protokollen.
E. Valg av tellekorps.

Vedtak:
a. Årsmøet godkjente innkatlingen.
B. Birgit Æstad ble valgt til møteleder.

C. Monica Johnsen ble valgt til referent.

D. Teresa Pedersen og Mia Solberg ble valgt til å underskrive protokollen.
E. Anne Karin Hallangen og Liv Hagen ble valgt til tellekorps.



Sak 3 - Årsberetning 2Ol7
Årsmøet avstod fra å ffi lest opp årsberetningen høyt. Møteleder gikk raskt gjennom den

og trakk ut noen hovedpunkter. Styret fikk spørsmål ang. landsmøtet 2018. Det ble gitt en

kort orientering fra styrets side.

Vedtak:
Årsmøtet godkj ente årsberetringen.

Sak 4 - Regnskap og revisjonsberetning 2017
Regnskapet er ført av foreningens kasserer. Revisorer er Jørgen Stamm og Teresa

Pedersen. Revisorene anbefalte fusmøtet å godkjenne regnskapet.

Vedtak:
Årsmøet godkj ente regnskapet.

Sak 5 - Orientering fra Norsk Fosterhjemsforening
Styreleder Birgit Alstad orienterte om besøkene styret har hatt med barnevernstjenestene i
Østfold og om møtet med Maria Kjølberg Evensen hos Fylkesmann i Østfold samt om
hvilken hjelp og veiledning vi har gitt til våre medlemmer.

Sak 6 - Handlingsplan
Årsmøet avstod fra å fa lest opp handlingsplanen. Den ble giennomgåu i korte trekk. Det
kom spørsmål og ønsker ang. samtalegrupper for biologiske bam, gjerne over flere uker
og egne temakvelder. Det ble også ytret ønske om at våre aktiviteter og arrangement
legges til ulike dager og tidspunkt - ikke bare til f.eks. søndags formiddager.
Årsmøet stilte spørsmål om handlingsplan sentralt kan legges ved til neste årsmøte.

Styret tar det til etterrefiring.

Styret ørnsker innspill fra medlemmene våre om det er ønskelig med samtalegrupper for
biologiske bam.

Styret tar ønsket om ulike dager og tidspunll for aktiviteter til etterretring.

Vedtak:
Årsmøtet godkj ente handlingsplan.



Sak 7 - Fastsettelse av styrehonorar
Grunnet arbeidsmengden ønsket styret å endre tidligere vedtatt styrehonorar noe.

Fremlagt forslag var:

Sty'releder: 4000 kr pr. år
Sekretær: 3000 krpr.år
Kasserer: 3000 kr pr. år

Øvrige styremedl.: 1000 kr pr. år

Honoraret gjelder også varamedlem(mer). Styrehonorar forutsetter mer enn 50 %

oppmøte på styremøtene.

Vedtak:
Årsmøtet godkj ente styrets forslag

Sak 8 - Budsjett
Kasserer Frode Aker-Bjørke la frem forslag til budsjett for 2018. I forhold til
forhåndsutsendt budsjett, justerte styret ned sitt forslag til styrehonorar fra 15000 kr. til
13000 kr.

Vedtak:
Årsmøtet godkjente revidert budsj ettforslag.

Årsmøtet vedtok videre at det kan brukes nødvendige midler som ikke er budsjettert hvis
det blir ekstra ledersamling og ekstraordinært landsmøte.

Sak9-Innkomneforslag
Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet i ar.

Sak 10 - VaIg
Valgkomit6ens forslag til styret 2018.

Leder: Birgit Alstad - I år igjen (ikke på valg)
Nestleder: Monica G Johnsen -2 fu (gienvalgt)
Stlremedlem: Frode Aker-Bjørke - 2 år (gjenvalgt)
Styremedlem: Mia Solberg - 2 ar (ny)



Stfrrernedlem: Marie Aure

Vaardlsn: Hånar Nor&kog

Reriss: ToneogJørgen Stnnm *?et
Teresa Fechræn *2år

-2 år (ny)
- 2år (ny)

Styreleder orienterer ffii at styrernedlem Bjørn Mathlæn og Canilla G illirqrud Affiodt

tnr gkt orn å få trekle seg fra styret" Styret fnr godkjent detE

V€dtåk:
ÅrsnrøA godkjente valgkaniteers forrsl4 til styre. Årsnpmt girstyret fullrnakt til å finrn

to ærsrnr sonr kansitE i va§kaniteen.

§yret fnd& ikke klart å finre to lerdidater til de,rc i forkant av åmnøtet.

Sak 11 - Eventudt
Årsrnø* tok opp problerstillingen ved at alle i styrd l€n d av S samnetld. Bør det &
ssdes inn sun sak orn vdtekæendring til rresG lardsm& orn at styrcrnedlenrrBr kan

velges inn fior ett år for å rette opp styresrrrrnrsefrirqør slik at halvestyret er $ valg

hvert år.

___./ {-) Il*' (.rr(x
Teresa Federsen

tic*cft \o):**n'I MøricaJohnsel

tu*W
Mia Solberg

Birgit Als,bd



Østfold

Årsbe retn ing 2017 fo r Norsk fosterhj em sforenin g Østfold

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

Leder:

Nestleder/sekretær:

Kasserer/web-ansvarl i g:

St1'remedlem:

Sqremedlem:

Stlremedlem:

Varamedlem:

Varamedlem:

Valgkomiteen:

Birgit K. Alstad

Monica Johnsen

Frode Aker-Bjørke

Camilla Gillingsrud Aamodt

Bjørn Andre Mathisen

Linda Jeanette Lie

Anne Karin Hallangen

Mia Solberg

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 i2017
I l. 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 Tiøme. 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 medlkan
tilby. Mia Solberg fortalte om veiledningen som hun gir til medlemmene i foreningen. Atle Hallangdn
og Jan Alstad fra valgkomiteen var også til stede for å snakke med potensielt nye siyremedlemmer 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 alte 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 kjene for de som ville bli med på
det.

Foreningen opplever dessvere at mange medlemmer ikke kommer på apangementer 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 giennom 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 inntilvidere.

Mia Solberg har i løpet av hret 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 I I styremøter og styret har behandlet totalt I l2 saker.



I 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 bte avholdt på Olavsgaard
hotell i Skjetten.

Leder har truffet medlemmer for samtaler og bistått over telefon. Leder har videre kontaktet
barnevernsdenestene 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 knyftet opp mot bamevernstjenesten. 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 Heåmark 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 i2017. 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 giort det man skal innen fristen. Sry'rereferatene vil fra 2018 ha saksansvarlig og tidsfrister
på alle oppfølgingssaker.

Linda Jeanette I-ie ble på ånmøe 2017 l'algr som srlremedlem for 2 år. Hun har blitt fritatt fra sitt r,en
etter søknad. Elisabeth Strengen Gundersen trakk seg fra sitt ven'før årsmøet i februar 2017. Benedikte
Dohn søkte om permisjon fra sitt verv sorn varamedlem ut 2017 og fikk det innvilget. Bjørn Andrå
Mathisen har søkt om fritak fra sitt verv fra I .l . 2018.

Kontor
Vi startet opp i 201 7 i nye kontorlokaler i Tor Sørnes vei 19, I 523 Moss. Der har vi tilgang på møterom
og kjøkken. Dessverre var det innbrudd i bygget ijuli. 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 i2017. 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 dn lcrone, kan Norskfosterhjemsforening Østfold.få tilskudd til sin okonomi via
Grasrotandelen til Norsk Tipping. Det eneste du må gjare med spillekortet ditt, er å registrere Norsk
fosterhjemsforening Østfold som grasratmottaker. Vårt organisasjonsnrunmer som kan benyttes for å



registrere kortet ditt er 875 673 122. Takkfor ditt bidrag. Det vil komme alle mecllemmene til gode d
at vi i enda stote grad kan ha gratisarrangement.»

Vi har giennom 2017 setL 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 iløpet av året meldt seg ut av fosterhjemsforeningen. Vi har derfor forespurt Jørgen Stamm og
Teresa Pedersen om de kan foreta revisjon av regnskap for 2Ol7 .

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 fylkesforåning var veftskap.
Fra Østfold var det fire landsmøtedelegater. Birgit Alstad og Frode ekei-njørke fraityret var dcsom
deltok sammen med sine ektefeller Jan Alstad og Marianne Åker-Bjørke soÅ ble satt inn som delegater
da2fta styret måtte melde avbud. Vi hadde ut fra medlemstalletånledning til å sende syv delegåter,
mep dette har en kostnadsmessig side også. Lands møtetdenne gangen bar preg av mye lobbyvirksomhet
run'dt valg av nltt hovedstyre. Hele landsmøtehelgen bar dessverre noe p.eg u, deue. Nyti hovedstyre
er valgt og fra l.l'2018 har de konstituert seg. Fylkesstyret har en del-beÅerkninger til årets (20i7)
landsmøte. I den anledning har vi sendt en skriftlig henvendelse til forening.i, kontrollkomitd,
sekretariat og til hovedstyret. vi har i skrivende stund ikke mottatt svar.

Organisasjonen har fortsatt noe å lære hva gjelder organisasjons- og møtekultur.
heller ikke gode nok i vår sennskap til egne vedtekter. vi hai alle noe å lære.

som delegater er

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 2Ol7 har vi profilert oss selv som en viktig
samarbeidspartner og støttespiller for fosterhjemmet. På den årlige inspirasjonssamlingen i Strømstad i
oktober i regiav BUFetat, fosterhjemstjenesten i Sarpsborg og Lillestrøm, hvor det var ca.ZT}personer
tilstede, var vi så heldig å fii 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 barnevemsinstitusjoner og under arrangementene våre.

Medlemstalt per
31.12.09 -213
31.12.10 -232
3l.tz.tt -238
31.12.12 -239
31.12.13 -254
31.t2.t4 -262
3t .12.15 - 283

3t.12.16 - 317

3t.12.t7 -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 barnevemskontorene 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.

Alstad Monica Johnsen



Østfold

Norsk Fosterhjemsforening Østfold inviterer til årsmøe onsdag

3 1 . januar 2018 på vårt kontor, Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss

Dagsorden

l. God§enning av innkalling.
2. Konstituering av årsmøte.

A. God§enning av dagsorden.

B. Valg av møteleder.

C. Valg av årsmøtereferent.

D. Valg av to til å underskrive protokoll.
E. Tellekorps.

3. Årsberetning.

4. Regnskap og revisjons beretning for 2017.
5. Orientering fra Norsk Fosterhjemsforening

6. Handlingsplan.

7. Fastsettelse av styrehonorar.

8. Budsjett.

9. Innkomne forslag.

10. Valg.
11. Eventuelt.



Handlings, og aktivit@lan for Nors*
Fæterhjmforen i ng Østfold æ1 I

Vi skal lære aktive pådrivere for å heve kvaliteten på alle plan innen
fosterhjenæonsorgen.

Detteskal vi gjøre ved å:

o RekrutFre flere nBdlermrer til NFF østfold gjennorn fortsattsannrbeid
nEd BUFETAT, og ved å gjøre æ kjent i fylke.

. Tilby leiledning, infonrrejon og nnrligtrt for sæialt snlær til
ndlenrrBne våre.

o StØtE og veilede enkeltrnedlemnBr der dette er ørskelig.
. Gjøre vår kornpemre kjent og tilby den til våresarurbeidspartnere.
. Dyktiggjøre våretillitsvalgie isine verv.

Våre aktivlteer d<al onrfatte:

Presentæjon av foreningen $ PR I D E-kurs og samlinger der vi blir
invitert.

Ha jevnl ige samrbeidsnøter ned B U FETAT.

Ha årl ige møEr på Fyl kesrnanrrcrs kontor

Holde veilednirgsgrupper og COS-P veiledning.

Fani I iesrnl inger for rnedlenrrerc våre.

O ppretthol& sarnhlegruppen.

Opprettholdesannrbeid npd andre fylkesforeninger i vår region.

Præntere foreningen til barneverrskontorere i Østfold



Norsk Fosterhjemsf orening østfold

An 2017

lnntekter:

Medlemskontigent refundert fra NFF seniralt

støtte fra NFF sentralt (statsstøtte)

Annen støtte

Salg av materiell

Grasrotandelen Norsk Tipping

Andrte inntekter, gaver, loddsalg

Bøker/DVD

Renteinntekter

Sum innleliter

Kostnader:

Arrangementer, for fostefamilier

Samtalegrupper

Kontorleie

Mobilteleron

porto

Kmto.rekvisita

StyrelEno.ar

Landsmøtdregiof}smøte

Styremøter

Årsmøte

Gaver

Organisasionskurs-opplæring

Kurs for medlemmer

Km godtgjørelse og tienestereise

Annen kostnad

Reklamekostnad

Bankgebyrer

Rentekostnad

Sum kostnader

Årsresultat -35 877

Budsielt

kr 90 O00

kr 15 000

kr 70 000

kr 8 500

kr 60

kr 183 560

Gienværende

-3 149

0

-35 000

0

7 085

0

0

-30 166

Hittil i år

kr 86 851

kr 15 000

kr 35 000

kr 16 485

kr

kr

kr 58

kr 153 394

80 000

5 000

38 000

æo

r00

2 000

r0 000

50 fi)o

4 000

420o

1 500

20 000

15 000

I 000

5 000

2 000

700

245700

24 634

J bJJ

hbUl

200

30

€ 073

I 000

17 150

'I 373

Å74

100

-æ7

7 475

1 788

-2 453

2 000

143

56 429

55 366

1 367

31 399

0

70

8 073

s 000

æ 850

2627

4874

1 600

20 297

7 526

6 212

7 453

0

558

189 271



Balan§6

Kasse

Bank

Kund&rdringer

Sum ehndeler

(eiendelsrl

1

egenkapital

egenkapitd

Sum Oleld og egcnkap.

Sddo pr. 31.12.201V

Belanso

Kassa

Bank

Kundefurdringer

Sum ebndclåtr

kr

k 90 163.32

kr 3at t6:1.32



Fylkesforingene i NFF

Norsk Fosterhjemsforening Østfold
År:2018
lnntekter:

Medlemskontingent ref. fta NFF sentr.

Støtte fra NFF sentralt (statsstøtte)

Annen støtte

Salg av materiell

Grasrotandelen Norsk Tipping

Andre inntekter, loddsalg

Renteinntekter

Sum inntekler

Kostnader:

Arran gementer, for fosterfam ilier

Samtalegrupper

Kontorleie

Mobiltelefon

Porto

Kontorrekvisita

S§rehonorar

Landsmøte/regionmøte/ledermøte

Styremøter

Arsmøte

Gaver

Organ isasjonskurs-opplæring

Kurs for medlemmer

Km godtgjørelse og tjenestereise

Annen kostnad

Reklamekostnad

Bankgebyrer

Rentekostnad

Sum kostnader

Arsresultat kr -62140 -11 540kr -35 877

2017

Budsiett
kr 90 000

kr 15 0O0

kr 70 000

kr

kr I 500

kr

kr 60

kr 183 560

2417

Resultat

kr 86 851

kr 15 000

kr 35 000

kr

kr 16 485

kr

kr 58

kr 153 394

2018

Budsjett

kr 90 000

kr 15 000

kr 40 000

kr

kr 15 000

kr

kr 60

kr 160 060

kr 80 000

kr 5 000

kr 38 000

kr 200

kr 100

kr 2 000

kr 10 000

kr 50 000

kr 4 000

kr 42OO

kr 1 500

kr 20 000

kr 15 000

kr 8 000

kr 5 000

kr 2 000

kr 700

kr

kr 245700

kr 55 366

kr 1 367

kr 31 399

kr

kr 70

kr I 073

kr I 000

kr 32 850

kr 2627
kr 4874
kr 1 600

kr 20297

kr 7 526

kr 6212
kr 7 453

kr

kr s58

kr

kr 189 271

kr 50 000

kr 5 000

kr 32 000

kr 200

kr 200

kr 10 000

kr 15 000

kr 5 000

kr 4 000

kr 4 000

kr 2 500

kr 22004
kr 8 000

kr 6 000

kr 5 000

kr 2 000

kr 700

kr

kr 171 600



Teresa Pedersen

Jørgen Star*m

Moss, 11.01.2018

Til årsmøtet i Norsk Fosterhjemsforening Østfold.

Revrslonsberetntng lor regnskapsåret 20 t7 .

Vi har revidert regnskapet for Norsk Fosterhjemsforening Østfold for året 2017. Regnskapet består av
a ktivitetsregns ka p, d riftsresultat og ba la nse.

Regnskapet viser et underskudd på 35 83? kr+r:er, n**t et budsjettert ***=rsk::d* på 62 14C- *crtf=*I
+v inntekt har blitt komp*nsert med et større kutt i k*stnader. Dette vis*r at det er god
kostnadskontroll og s§ring på Økonomien i foreningen. Egenkapitalen er tilsvarende redusert
gjennom året helt i tråd med vedtaket på årsmøtet for 2015. Det er tilfredsstillende likviditet i

foreningen.

Det er vår oppfatning at regnskapet er avgitt i sam*sar r*ed lav +g f*rskrifter ag gir et riktig bilde av
foreningens økonomiske stilling per 31.L2.2*å?.

Vi anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet for ?A17.
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