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TILSLIJ I' I ='- ! NORSK
FOSTERHJEMSFORENING

V•d .........................................................................................................................................

ÅRSBERETNING PD R ØSIP•0I, D •D STERHJEMS•D RÈNING

Periode 3.]2.85-til 2.12.86.

Styret har hatt følgende sammensetning:

Leder:

Nestl eder:

Kasserer:

Sekretær:

Gunnar Olsen,Moss

Asbjørg Bekkevold Johansen,Onsøy

Dag Brekke,Ti•.•tedal

May Geelmuyden,Mo ss

Studieleder:Gunn ]isbeth Juliussen,R&de

Styremedlemmer:Asbjørn Grefslie, Mysen

ase Ingebretsen,V'A] er

Landss•yrerepr. ::Anne Lise Ruud,Rakkestad

Valgkomite:[nger Aune,Rakkestad
Inger Beate Johannesen,Sarpsborg

Ole Jacob Grøgaard,spydeberg

Revisorer:Odd Kåre Kontra,Degernes

Karl Finstad,O nsøy

Vi har i løpet av året hatt IO styremøter og ] ordinært med] emsmøte
I tillegg ko.•mer '&rsmøtet 3/12-85

•rsmøtet •/12--85
---- m

,•rsmøtet bie avholdt i Kredittkassen i Sarpsoorg. Det b]e et n.v•t
lederskifte og Gunnar Olsen overtok etter Reidun Anderssen. Det ble
ikke foretatt noen vedtekLsendringer. Arsmøtet vadtok á ikke heve
med]emskon•ir•:enten se] v om NFF• landsmøte hadde vedtatt å heve
sin kontingent med kr. 50,- Dette betød en reell nedgang i Fylkes-
foreningens ko n•ingent sinnt ekt e r.

Juletrefesten 4/I-86

I •�r ble jule•refesten igjen holdt pá Ise Klubbnus..Det møtte opp
ca. 75 store og små personer og vi hadde besøk av Marit Hu]{%s
Stubberuds dukketeater og I, uciakoret fra Rakkestad. Som alltid
tidligere var dette et vellykket arrangement.

I nfo rma s j o nsmø t e 9/ }-86

I forbindelse med week-end seminaret på Hankø bie det holdt et
informasjonsmøte om Ø•F for a!le interesserte de]taaere på semin'•r,,!.
Her orienterte ØFF om sin virksomhet. Det bie spurt e•ter hvilke
saker fosterfore]drene ønsket at ØFF skulle arbeide :•.ed.
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Week-end seminaret .

T.ørdag 8.- og søndag 9.mars ole det arrangert week-end kurs for foster-
foreldre D{ Hankø !•jordhotell.Zurset ble i är som tidligere ,arrangert
av Fylkeskommunen v/barnevernsteamet i s:•marbeid med ØFF.Temaet var:
"Fosterbarn og skole ",off Ivar Smther ,Halden fore] este om temaet.

•.ed]emsmøte 22/4-86

Møtet var i Fritsnerbakken bosenter i Sarpsborg og det møtte fram ca.25
personer. Det ble lagt opp til et debattmøte hvor alle registrerte- og
potens le]le fosterforeldre i Østfold var invitert. Temaet var "Det å
være fosterfore]dre i dag," og det kom i gang en debatt rundt temaet.
Det kom fram ønsker om at styret skulle sende ut et orienteringsbrev om
aktiviteten i ØFF og NFF. Dette ble lovØt utsendt for sommerferien,men
saken har av ulike årsaker ikke blitt fulgt opp.

Norsk Fosterh_jemsforening.

I, andsmøtet ble avholdt pã Muller Hotel] den 14-1b mars d6. Pra v::ir for-
ening var følgende til stede: Gunnar Olsen

Dag Brekke
May Geelmuyden
ise Ingebretsen

Anne T ise •uud møtte som nestleder i NFF. NFI•' nkr for 1'986 fätt oevl!•°«t
mid].er over statsbudsjettet- dette første :•iret med •r. 500.000.-

T. andsmøtet behandlet flere aktuelle saker,
bl.a. ansettelse av informasjonsKonsu]ent og lønnet ].eder fram til o•'•o-
rettelse av eget sekretariat. Som informasjons!eder fr•:•m til •!/-12-å4
ble ansatt David Kont Nordby ,som fra tid!igere ogs•å var' redaKsJonssek-
retær i "Fosterhjems•ontakt". Som lønnet ].eder ble ansatt Reidar 2:ven•;:.

fra I/4-86 ti! !/8-8'7.
NFF har i løpet av •r•,t v:ært en aktiv medar-

beider ihøringsinstans for saker som • • ..... ".oje]der' oar•-- ».arn«vern i So•7 •er-
og hos Norske Kommuners Sentralforbund. Et,•er diskusjon p& T andsmøtet le-
verte NFF forslag $ii endringer i "Lov om sosiale tjenester."

NFF nkr nedsatt en organisasjonsaomite som
skal se pá alle sider ved NFF. Gunnar O]sen fra •"•' sitter i denne.

•'ra Oslo Eommune har NFF mottatt kr. 205.0(),')
støtte .!)isse pengene vil o]i brukt til samta!egruppeprosjekter f'ortr'i.•;

vis i de IO fylker hvor Oslo har barn plassert. Fylkene mar •ver sine
organisasjons]edere som igjen stár ansvarlig for at sam•alegrupper med
fosterfore]dre og fagperson Kommer i gang. Prosjektet er forhåpentligvis
kommet godt i gang i a!! e de gjeldende fylker og skal gä fram til april •
Hvis dette viser seg å være et vellykket prosjekt, håper man å fã til ] ik.
nende prosjekter i alle fylker etter hvert.

Foreningens arbe.id_[jennom Styret -ö6.

Av mange ulike :irsaker har styret i•ke fungert fra april til september

og det har vmrt vanskeli• â arbeide effektivt, tLite utadrettet virksomhe
har foregãtt. Men vi har holdt hodet over vann og overlater mange prosjel
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og spennende oppgaver til det neste styret. Det kan b] .a.. nevnes tema
som : Zriterier for fost•rforeldre,hvor lenge skal man vente på roste.
0arn. Besøk i nemndene. Samarbeid med Fosterh•emssentralen. Samarbeid
og informasjon til medlemmene. Samtalegruppeprosjektet. Det kommenJe
styret bør pã første styremøte sette opp en aroeidsplan for de nevn';,.

sakene.
Vi minner også alle medlemmene om at vi

nå har et bibliotek.[For tiden befinner dette seg hos Gunnar O]sen ,•

studie!ederen i august f•_yttet til Sør-AmeriKa.)Bi0]ioteket Kan •jer'.u•
utvides og vi tar gjerne imot •ips og ønsker fra medlemmene. Etter ,r:

møtet T-lyttes biblioteket over til den n•va]F.te s<udie]ed•.•ren.

Medlemstall

Foreningen har pr i dag •9 betalende medlemmer (in•luder• støttemed] .)
Ved utgangen av •5 hadde ØFF 90 betalende medlemmer.

Representasjon i andre foreninger/utvalg.

ØF•• er representert i følgende forening»er/utvalg:
Øste'old Barnevernsamoand,kasserer:Berg!jot Amundsen,Borge.

valg•omite: Anne Lise Ruud,Rakkestad.
til repr. skapet:Gerrit Geelmuyden,Moss»og

Reidun Ande rssen, Halden.

Fagutvalget for barnevern i Østfold Fy]keskommune: Anne I:ise Ruud.

Økonomi.

Av ulike årsaker åar søknadene om økonomisk tilskudd fra kommunene
først kommet ut i september og alle tilskudd er derfor ennå ikke
kommet inn.(Se regnskapsoversikt og budsjettforslag.)

Tidligere &r har vi mottatt, et tilskudd
fra Østfold Fylkeskommune,(under post sosiale form«kl).Vi har i inne-
verende år dessverre oversett søknadsfristen og muligheten for denne
støtte er bortfalt.

Vi er takknemlige for det som er kommet •nn
o• ?'.•per at det neste ,•ret vi! bringe økonomien på fote igjen.

Takk for i •r. Moss,den 14.].]..•6.

MaylGeel muyden /
sekretær
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