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Årsberetning 2018 for Norsk Fosterhjemsforening Østfold 
 

Styret i Norsk fosterhjemsforening Østfold som ble valgt på årsmøtet i 2018 har bestått av 

   

Leder:            Birgit K. Alstad 

 

Nestleder/sekretær:            Monica Johnsen 

 

Kasserer/web-ansvarlig:    Frode Aker-Bjørke 

 

Styremedlem:           Marie Aune 

 

Styremedlem:           Mia Solberg 

 

 

Varamedlem:                     Håvar Nordskog 

 

 

Valgkomiteen:                   Ingen valgt 

                                            

 

 

 

 

Årsmøte 
Før årsmøtet ble satt, holdt Mia Solberg et foredrag om lekens betydning, og her ble også medlemmene 

satt i lek.  

 

Årsmøtet ble avholdt på kontoret vårt i Tor Sørnes vei 19. 1523 Moss. Møtet ble ledet av Birgit Alstad. 

Det var 14 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.  

 

Styret fikk spørsmål ang. landsmøtet 2018. Det ble gitt en kort orientering fra styrets side. 

 

 

 



 

 

Aktiviteter i 2018 
3. juni hadde vi familiedag på Våler aktivitetssenter i Våler. Dette er populært og det kom ca. 45 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. Vi ble dessverre denne 

dagen litt splittet i grupper da det var stekende sol og de fleste forsøkte å finne skyggeplass. Vi kom også 

litt sent i gang med aktivitetene da de som hadde ansvaret på stedet ikke fulgte opp avtalen om tidspunkt. 

Det virket som om alle koste seg. 

 

9. juni skulle vi 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 sanseinntrykk.  

Arrangementet skulle vært holdt på Sprinkelet, Røde Kors sin hytte på Gressvik, men ble avlyst da det 

var få påmeldte. 

 

9. desember arrangerte vi førjulstreff/familiedag på Bondegården i Råde. Der var vi ca. 40 stk. med stort 

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

og kake og vafler. Det ble arrangert skattejakt og alle fikk hilse på dyra på gården. Det ble gitt ut 

godteposer til barna som var tilstede. Det ble også en runde med traktor og vogn for de som ville bli med 

på det. 

 

Foreningen har gjennom året hatt månedlige samtalegrupper for fosterforeldre. Disse er avholdt på dagtid 

på kontoret vårt i Moss. Det er alltid noen som møter opp, men det er få. Det er plass til mange flere. 

 

Vi inviterte også til temadager på vårparten 2018, men det var få eller ingen fremmøtte. Vi har derfor 

lagt dette på is inntil videre. 

 

 

Styret 
Det har vært avholdt 10 styremøter og styret har behandlet totalt 90 saker.  

 

Vi har vært aktive på Facebook, men opplever at få ser/ kommenterer innleggene. Facebook har mulig 

gjort endringer i hva man ser av innlegg. Vi fortsetter arbeidet med å holde medlemsregisteret oppdatert 

med e-postadresser. Vi får fortsatt mange e-poster i retur, fordi feil på mailadresser og vi innhenter 

informasjon der vi kan. Tre styremedlemmer deltok på organisasjonskurset i april. Det ble avholdt på 

Olavsgaard hotell, Skjetten i Skedsmo kommune.  

 

Leder har gjennom året truffet medlemmer for samtaler og bistått over telefon.  

 

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

Østfold. Vi er så heldige å ha et møte med henne hvert år hvor vi snakker om hvordan ståa er i de 

forskjellige kommunene, og hva vi som Fylkesforening jobber med. Fylkesmannen er klageinstans og 

tilsynsmyndighet i barnevernssaker knyttet opp mot barnevernstjenesten. Norsk fosterhjemsforening 

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

 

 

Styrets fungering er noe vi også har brukt tid på i 2018. Vi har gått gjennom deler av Håndbok for 

tillitsvalgte, etiske retningslinjer og vedtekter. Vi har blitt bedre på å strukturere oss og sette tidsfrister 



for når ting skal gjøres. Det fremgår nå saksansvarlig og tidsfrister på alle oppfølgingssaker i 

styrereferatene. 

 

Styremedlemmet Mia Solberg valgte 8. mars å melde seg ut av Norsk Fosterhjemsforening. Som følge 

av dette måtte hun også iht. vedtektene tre ut av styret. Varamedlem Håvar Nordskog ble da konstituert 

som ordinært styremedlem. 

 

 

Ekstraordinært landsmøte 
På grunn av tvil om lovligheten av valget på det ordinære landsmøtet i Alta i oktober 2017, ble det krevd 

ekstraordinært landsmøte fra ti fylkeslag der blant annet valg ble foretatt på nytt. Også andre forhold ble 

diskutert og votert over på det ekstraordinære landsmøtet. Et arbeidsutvalg er som følge av landsmøtet 

nedsatt og tar en grundig gjennomgang av vedtekter, etiske retningslinjer osv. Dette skal behandles på 

neste ordinære landsmøte i Vestfold i oktober 2019. I etterkant av landsmøtet har det blitt ro i 

organisasjonen, og vi jobber nå alle sammen mot felles mål. 

 

 

Kontor 
Vi holder fortsatt til i Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss. Der avholder vi styremøtene og samtalegruppene. 

 

 

Økonomi 
Kasserer har ført regnskapet i 2018. Foreningen har god økonomi.  

 

Vi ønsker gjerne å rekruttere flere 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.» 

 

Revisorene Jørgen Stamm og Teresa Pedersen foretok revisjon av regnskap for 2018. 

 

 

Medlemsutvikling 

Per i dag har vi i Østfold 315 medlemsfamilier og vi er derfor en av de største fylkesforeningene i Norge. 

Vi ønsker likevel flere medlemmer. I løpet av 2018 har vi profilert oss selv som en viktig 

samarbeidspartner og støttespiller for fosterhjemmet.  

 

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 

31.12.18 – 315 

 

 
 

 

 

 

  

                    Birgit Alstad                                                            Monica Johnsen 

  

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

      leder               nestleder/sekretær  


