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T1LSLIJI I•-I NORSK
FOSTERHJEMSFORENING ÅRSBERETNING FOR ØSTFOLD FOSTERHJEMSFORENING

Periode 2.12.86 til 1.12.87

Styret har hatt

Leder:

Nestleder:

Kasserer:

Sekret•r:

følgende sammensetning:
.

Gunnar Olsen •c,•;
Roger Nilsen•
Dag Brekke •"

/

i •tyremedlemmer :

<.
Varar•enn i

"IJandsst•rerepr : Gm•n.•a r

H i I d e [3 e r g s t r •• m i pe r i o d e n ," ã I- -tal . An n a r

i resten av perioden. .,,I •'- #å•_,.•P ed e r s en

Studieleder: Karsten Sandvik. Ha• har ikke deltatt i

styrets arbeid. A• 7•-•.•.... k..•..• /•/•�-•«•%-<_•__<
I

Vararep:

Valgkomite:

Ole J. Grøgaard

Åse Ingebretsen }
Jorunn Johannesen

Annar Pedersen

Ol se•

As•mjørn Grefsli /
Hilda Brandsrud

•n•er •. Johannes•n

Odd Kåre Kontra

Kari Finstad

Revisorer:

AI fhJ id Gr(»ndah]

Representanter ti 1 Østfold Barnevernssar<band:
rr.... c .......

«

Inger B. Johannesen

Sekretær: Anne-Lise Ruud

Kasserer: Bergliot Andersen

Varamenn: Reidun Andersen

Wenche Iren Andersen

Anne-Lise Ruud er medlem av fagutvalget

Østfold fylkeskommune. Kjell Clausen har

representant i samtaleprosjektet.

for barnevern i

vært. Ost «•_olds
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STYRETS ARBEID:

Vi har i løpet av perioden hatt 9 styremøter« Prioriterte arbeids-
oppgaver satt opp på første styremøte:
- samtalegruppene
- •kt kontakt med barnevernsteamet
- medlemsverving
- medlemsblad for Østfold Fosterhjemsforening, med målsetting 4 utgivelser
i året.
- fortsette arbeidet med å lage et informasjonsskriv beregnet på
massespredning.
- medlemsmøter

Samta].egrupper ble ikke etabl• "t på grunn av for" liten pãme].din•.
Det var totalt 7 familier for('..ælt over hele fylket. Den [,-•ve interessen
er ikke bare typisk For Østfo:.d. Signaler gitt på medlemsmotene tyder" på
at interessen er større enn "'ørst antatt. Styret har hatt ett m•.»te mod
barnevernsteamet, hvor det vi." en positiv holdnin• til n•,,rr:,.: ....

samarbeid. Det har imidlertid ikke gitt noen konkrete resultalter ,:'nnå.

Det er utgitt i nummer av m�.alemsblad for {gstfold ti] 1"ã.
Arbeidet med et lokalt infor';•lasjonsskriv har ikke kommet J gang.
Medlemsmoter: Vi har hatt 3-nedlemsmøter. 28.april ble f'i ]men "Elsk meg"
vist og med påfølgene samtale.
29. august innledet Per Christian Olsen til tema:"Adops,i.-«• og f'orhoide1
til biologiske foreldre"
22. oktober innledet Kjell Clausen til emnet: "Adfo•-dsp•".",.b].,:;ii<.r-!:os
fosterbarn". Det har vart liten oppsluttning om med].emsmoten,.: <,"a. 20 ?:v<•:"

gang ), men interessen har vært stor hos de som har •:lot!. 1"r•r'•.

Styret har blitt pålagt å uttale seg vedrørende Fors!.aj• tl] ny
organisasjonsstruktur. Dette har ikke blitt gjort.

Det er" et totalt misforhold mellom de målene som styr,et !::..,r sat',., opp •,•
det som er blitt utført. Dette skyldes at styret i periodor har Fungert
svært dãr'lig. Spesi•it har det sviktet, når det •jelder ã gi informasjor
og. beskjeder innad i styret.

Årsmotet 2/12-86

Arsln•.•tet ble avholdt i Fritznerbakken eldresenter, 2a medlommer var til
stede. Det ble vedtatt å velge 2 vararepresentanter til styret oz 2
vararepr, til Østfold Barnevernsamband. Gunnar Olsen ble zjenva].gt som
formann.

Juletrefesten 10/1-87

Det deltok 80 personer med smått og stort. Festen ble vellykket og stemningen
var god, selv om det var b•tende kaldt ute. Lucia-opptoget varmet derimot
våre hjerter og er- alltid et hyggelig innslag for store og små.
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Landsmøtet 2o - 22/3 - 87
Sted: Park Hotell i Drammen.

Fra styret deltok Gunnar Olsen, OleJ. Grøgaard, Åse Ingebretsen og Roger
Nilsen. Anne-Lise Ruud deltok som landsstyrerepresentant.
Synnøve Skartveit ble valgt som ny leder i Norsk Fosterhjemsforening.
Sekretæriatet har startet opp i Oslo med Eva-Torild Jacobsen som leder.
Ellers viser vi til pressemelding som ble sendt til lokalavisene i
fylket.

Medlemstall

Vi har pr. i dag:
71 betalende medlemmer
17 medlemmer som ikke har betalt og
5 nye medlemmer som ikke er med i årets tall.

Regnskap
Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Det blir lagt fram på årsmøtet.

Budsjett
Budsjetet blir også lagt fram på årsmøtet på grunn av tidspress.

Økonomi

Det har blitt ny søknadsfrist på midler fra fylket og søknad for -88,
blir sendt fylket før årsmøtet. Stønad fra fylket 1987 er kommet inn.
En fyldestgjørende forklaring på økonomien vil bli fremholdt på
årsmøtet.

Takk for i år.

Annar Pedersen
sekretær

Tomter den 10/11-87.
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