
Ved..

TILSLUTTET NORSK FOSTERHJEMSFORENING

ÅRSBERETNING FOR ØSTFOLD FOSTERHJEMSFORENING 2/12-87 til 30/11-88.

Styret har hatt følgende sammensetning:

Formann:

Nestformann:

Sekretmr:

Kasserer:

Studieleder:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer

Landsstyrerepresentant

Vararepresentant

Revisorer

Sigurd Roger Nilsen

Alvhild Grøndahl

Ole Stokke

Ole Jacob Grøgaard

Anne Grethe Johansen (til mars 1988)

Tove Breda

Karl Evensen

Dag Brekke

Inger B. Johannessen

Dag Brekke

Sigurd Roger Nilsen

Odd Kåre Kontra

Kari Finstad

Festkomite: Kjersti Gundersen, Gunn Finstad,Alvhild Grøndahl

Valgkomite: Åse Ingebretsen, Asbjørn Crefslie, Alvhild Grøndah[

Representanter til Østfold Barnevernsamband: Tove Breda, Inger B. Johannessen

Vararepresentanter: Reidun Andersen, Wenche Iren Andersen

Styret har i løpet av perioden hatt 9 styremøter. Prioriteringen
i arbeidet har i store trekk fulgt prosjekter som ble satt i gang eller tenkt satt J

gang av det forrige styret.

-medlemsavis

-styring av økonomien

-kontakt med Det Fylkeskommunale barnevern

-medlemsmøter/temadager

-medlemsoversikter/kontingent

-informasjonsbrosjyre



Medlemsavis/informasjon er utgitt 3 ganger

og dette er stort sett etter det målet en hadde satt seg. Formannen har hatt hoved-

ansvaret for dette tiltaket.

Styret har forsøkt å begrense utgifter, og alle styremøter

har vmrt preget av ideer for å få styrket inntektssiden. En har •t å holde de for-

pliktelser en har i forhold til Landsforeningen. Vi hadde der en gjeld - manglende

kontingentinnbetaling- på kr. 14 800,-. Det er laget en tilbakebetalingsplan som

styret nâ følger. Dette medfører selvfølgelig et ekstra press på løpende drift.

Den forverrede kommuneøkonomien har gitt mindre tilskudd

enn budsjetert. Det som kan angis på pluss-siden er inntekt fra temadager.

I løpet av året som er gått har en påny kontaktet Det

Fylkeskommunale barnevern for å finne ferm til samarbeidprosjekter. Dette har resulter

i to fellesarrangerte temadager. En håper dette samarbeidet kan fortsette også på

andre områder. Styret ser på dette samarbeidet som en viktig styrking av Fosterhjems-

foreningens anseelse og utbredelse.

Det er forsøkt arrangert to sammenkomster for medlemmene

på Kippernes feriehjem. Desverre har disse måttet avlyses dels på grunn av "tekniske"

årsaker og dels på grunn av manglende oppslutning.

Temadagene i samarbeid med Det Fylkeskommunale barneverzl

16.april med tema "Tilbakeføring til biologiske foreldre" og 15. oktober med tema

" Det offentliges ansvar ved plassering i fosterhjem " ble vellykkede. Det var i

gjennomsnitt ca 40 personer tilstede.

Styret har forsøkt å komme ajour med medelemsoversikten.

Det viser seg ofte at medlemmer av ulike grunner faller ut av listen. Likeledes skj«,r

det endel adresseforandringer som ikke blir meldt. Kontingentinnkrevingen blir dermed

vanskeliggjort. Styret vil generellt oppfordre medlemmene til ã betale kontingenten

så raskt som mulig når kravet kommer.

Foreningen har nemlig dårlig likviditet sentralt og har ikke råd til for mange ute-

stående fordringer.

Informasjonsbrosjyre er det fra sekretærens side arbeidet

redaksjonelt med, men en har hovedsaklig av økonomiske årsaker utsatt å£•tte prosjekte

ut i livet.

Det synes som om foreningen har klart å holde et rimelig

aktivitetsnivå i forhold til planene, men styret ser det nå som et av de viktigste mål

â få vervet flere medlemmer og holde på dem vi har.



Årsmøtet 1/12-87.

Årsmøtet ble åvhò•dt på Fritznerbakken eldresenter.

22 medlemmer var tilstede. Møtet ble preget av diskusjon om regnskap og budsjett,

og av et vanskelig valg. IIeldigvis kom en til enighet både med det økonomiske og

med å få valgt inn nytt styre.

Juletrefesten 9/I-88.

Festen ble avholdtmed god oppslutning ogstor

stemning. Luciakoret fra Rakkestad deltok som i fjor.

Landsmøtet 18-20/3-88.

Arrangementet fant sted på Lillehammer Hotell. Ole Jac<i

Grøgaard og Ole Stokke deltok som Østfolds representanter. De viktigste saker r,& •

var økonomi og de nye vedtektene.

Medlemstall.

Vi har i dag 65 betalende medelemmer. 13 som ikke har bet•,i'

kontingent tross purring og blir dermed utmeldt. 14 medlemmer so er nye.

Dette vil si en netto tilvekst på 3 medlemmer.

Økonomi
Foreningen sliter som nevnt med gjeld fra foregående år.

En har ikke fått inn (let forventede beløp fra kommunene. Under I/3 av fylkets 25

kommuner bevilget midler. Vi har fått driftsmidler gjennom Fylkeskultursjefen og

kursmidler gjennom Det Fylkeskommunale barnevern. Det er også sendt ut søknad om

økonomisk støtte til Odd Fellow losjene i Østfold.

Mysen 1/11-88

Ole Stokke.


