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Arsberetning
for Østfold Fosterhjemsforening i tiden 1,12.1988- 30,ii,1989

Årsmøte 1988
Årsmotet ble avviklet på Østfold Sykepleierhøgskole den 30.november
1988 med 12 medlemmer tilstede. Sekretariatsleder Jonn Syse orienterte
om saker sentralforbundet arbeidet med.

STYRET OG TILLITSVALGTE:
Styret har hatt følgende sammensetning:

Leder:
Nestformann:
Sekre tær:
Kasserer:
Styremedlem:

tt

Varamedlem:

Einar Håland
Alvhild Blikra Grøndahl
Ole Stokke
Brit Håland
Tove Breda
Åse Ingebretsen
Inger B. Johannessen
Karl Evensen

Festkomite:
"

"

Alvhild Blikra Grøndahl
Ase Ingebretsen
Ann Kristiansen

Valgkomite: Kjersti Gundersen
" : Vigdis Mjørud
" : Tove Breda

Repr. til Østfold Barnevernsamband: Tove Breda
Varamedlem: Inger B. Johannessen

LandsmØterepr: Ole Stokke Vararepr: Brit Håland
A.B.GrØndahl " : Einar Håland

Revisorer: Karl Finstad - Hilde BergstrØm

Styret har i driftsåret avviklet 10 styremØter. Den vesentligste
delen av styrets arbeide har gått med til styrking av økonomien,
medlemsverving og planlegging av kurs-/temadager.

Styrking av økonomien
Styret gikk til arbeidet med stort pågangsmot for å finne løsninger pà
foreningens vanskelige økonomi. Utgangspunktet var ikke det beste
etter at årsmØtet 1988 godkjente regnskapet med bl.a. skyldig
kontingent til Sentralforbundet på rundt kr. 7.000,-

Med god hjelp fra medlemmer spredt utover hele fylket, klarte styret å
organisere salg av fiskeboller som skaffet foreningen gode og lett-
tjente inntekter. Dette skaffet foreningen noe større handlefrihet.
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Styret tok videre initiativ til á invitere alle fylkets kommuner til å
samarbeide om opplmring og rekruttering av fosterhjem. De fleste
kommuner ga tilsagn om forpliktende samarbeide. Dette påla Østfold
Fosterhjemsforening å stå for å planlegge tilrettelegge, lage
innkalling, gjennomføre og tilbakemelde til kommunene 4 tema-
/kursdager iløpet av 1989.

Med bedret økonomi, har foreningen nedbetalt skyldig kontingent til
Norsk Fosterhåemsforening.

Foreningens økonomi må nå sies å være positiv. Det er mottatt
driftstilskudd fra Østfold Fylke og fra Odd Fellow i Halden. Gjennom
samarbeidavtalene med kommunene og lovnadene fra fylkets barnevern,
står foreningen godt rustet til en aktiv sesong i 1990.

Kun-/temadager
Foreningen har etablert et meget godt samarbeide med Østfold Fylke.
Distriktskonsulentene Egon Jensen, Torunn Sørensen og Hafdis Einarsson
har vært med på planlegging og gjennomføring av dagene. Kurs-/ tema-
dagene har v•rt lagt til Østfold Vernepleierhøgskole i Fredrikstad.

Alle temadagene har satt fosterbarnet i fokus. Temaene startet med
adskillelse fra biologiske foreldre, sorg og sorgreaksjoner,
tilpassning i fosterhjemmet, kontakt med foreldre og forholdet til
hjelpeapparatet. Kombinasjonen med forelesninger og gruppearbeide
har falt heldig ut. Ca. 45 deltaker har gåennomsnittlig mØtt frem.

Medlemsverving
Temadagene har gitt foreningene endel nye medlemmer. Det
fylkeskommunale barnevern har videre sagt seg villig til å formidle
foreningens invitasjon til å bli medlem ut til alle fosterhjem som
idag ikke er medlem. Dette arbeid er ikke kommet ordentlig gang enda.

Ved driftsårets utgang, viser medlemsbevegelsen følgende tall:

Sum: Betalt: Ikke betalt: Strøket/utmeldt:
1989: 1988:

Medlemsavis
_9_%____ T_� 

Styret hadde som målsetting å sendes ut 4 nummer av lokal medlems-
informasjon pr. år. I denne gis informasjon om styrets arbeide.
Málsettingen er nådd.

MedlemsmCter
I driftsåret har det vært 3 medlemsmOter, inkludert årsmØtet. Styret
har forsøkt å avvikle mØtene på forskjellige steder rundt i fylket for
å gi noen medlemmer kort veg. På medlemsmøtet i Moss den 4.april var
Moss barnevernskontor invitert til orientere våre medlemmer om:
Det kommunale barnevern og problemene man der står overfor. På
medlemsmøtet den 76.junl på Mysen fikk vi besøk av NFF representert av
Eva-Torill Jacobsen og Nina som ga medlemmene innsyn i Ninas liv som



fosterbarn. Til medlemsmOtene har det mØtte ca. 20 medlemmer.

På medlemsmOtene har det etter styrets anbefaling blitt fordelt
stipend eller økonomisk støtte slik at medlemmer har kunnet delta i
kurs/konferanser.

Sommersamling
Gåennom medlemsinformsajon nr.3 ble medlemmene invitert til
"sommersamling" på Faratangen. På grunn av liten oppslutning, ble
arrangementet avlyst.

Juletrefest
Juletrefesten ble planlagt gjennomført den 7.januar. På grunn av liten
oppslutning, ble juletrefesten avlyst.

Representasion
Foreningen har vært representert ved følgende arrangementer/mØter:
* Landsmøte i Bergen 10. - 12.mars.

Alvhild Blikra Grøndahl og Ole Stokke.

* Å være fosterforeldre - fosterhjemsarbeide. Kurs på Hadeland.
Alvhild Blikra Grøndahl

* Østfold Barnevernsamband seminar Koster 21. - 23. mai
Gunn Juliussen, Brit Håland og Einar Håland

* Regionskonferanse i Tønsberg 27.- 29. oktober
Alvhild B.GrØndahl, 0le Stokke, Tove Breda, Brit og Einar Håland

* Representantskapsmøte 10. - 12. november
Einar Håland

Foreningen har ellers deltatt under kurs for fosterforeldre, og
vervekampanje for nye fosterhjem, begge i regi av Østfold fylkes
barnevern.

Shttord
Styret i Østfold Fosterhjemsforening takker alle som har vært med å å
støtte foreningens virksomhet i driftsåret. Det har vært et aktivt år
hvor foreningen satset på tiltak som var krevende, men som har fått
god respons. Vi håper planene for neste driftsår også skal kunne
iverksettes. Også de er bygget på foreningens målsetting:

Foreningen skal arbeide for fosterhjemmenes interesser,
og i dette arbeide sette barnas beste i fokus.


