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SAK 3193 ÅRSBERETNING 1993

i. STYRET OG TILLITSVALGTE

Årsmøtet 1992 ble avholdt pà Støtvig Hotel den 28/11-92 med meget
godt fren•løte. I tillegg til rene årsmøtesaker ble følgende tema
tatt opp: Fylkeskommunens satsing på fosterhjemsarbeide

Sorg og sorgreaksjoner
Ny lov out barneverntjenester

Årsmøtesakene bie behandlet etter vedtektene. Regnskap for 1992
og forslag til budsjett for 1993 ble godkjent, og følgende ble
valgt til tillitsverv for neste periode:

Styret:

[,eder :
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Studieleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Einar Hàland, Moss (ikke på va]g)
S[grid Borling, Sarpsborg (ikke på valg)
Heidi Johnsen, Son (ny)
Hilde Hauge, }[alden (ny)
Lai]a Vogt, Moss (ikke på valg)
Bente Homstvedt, Mysen (ny)
May Britt Hansen, Moss (ny)
Lars Peder [.arsen, Rakkestad (ny)
Ann Lisbet Strandås, Skjeberg (ikke pá valg)

Arrangementskomite:

Solveig Pettersen, Rolvsøy
Solveig Omvik, Trøgstad

Valgkomite:

Carsten Lindell, Halden
John Wold, Ørje
Torbjørn Jensen, Halden

Revisor:

Grethe Karlsen, Halden
Kari Hansen, Halden
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Representant til Østfold Barnevernsamband:

Sigrid Borling, Sarpsborg
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2 MØTER

Styrets virksomhet har bestått av styremøter, temadager, møter
med off. instanser, samarbeidsmøter med andre foreninger.
Temadagene har blitt avholdt på Østfold Vernepleierhøgskole, da
det ikke har vist seg vellykket å arrangere dem forskjellige
steder i fylket.

Følgende arrangement er avvik]or:

Styremøter : 8.12-92, 13.1-93, ]7.2-93, 17.3-93, 28.4-93,
25.8-93, 29.9-93, 27.10-93

Temadager: 6.3--93
13.6-93
16.10--93
19-21.ii 93

Fosterfars rolle
Familiedag/sommersamling
Omsorgssvikt
Kommunikas ion
- Taushetspli kt
- Den mod. familie, saml.probl.
- Fostefor. sine samarb.partnere

Det har jevnt over vert godt fremmøte til vàre temadager, noe som
kan ha sa•nenheng med at temaene er lagt opp ut fra hva
medlemmene prioriterte i en spørreundersøkelse på siste årsmøte.
Spesielt må dog nevnes familiedagen på Oven, hvor over i00
personer deltok; med nydelig vær, grilling, dukketeater, bading
og samling for ungdommer ble det en braksuksess. Deltakerne gav
også uttrykk for at dette var et vellykket tiltak.

Det har v,•.rt to samarbeidsmøter med andre fylkesforeninger
lokalisert rundt Oslofjorden, hvorav ett var organisasjonskurs
med sekr.leder Tove Heggen [,arsen fra Norsk Fosterhjemsforening
som ressursperson.

3 ETABLERING AV UNGDOMSFORENING

I forbindelse med familiedag pá Oven ble ungdommer i fosterhjem
invitert til å møtes for å diskutere evt. etablering av egen
ungdomsforening, lier samlet det seg ca. i0 ungdommer, og (le ble
orientert og veiledet av q'orunn Eliassen fra Vestfold
Fosterhjelnsforening. Tidlig på hosten dro fire av "våre"
ungdommer på fellessam] ing til Kragerø, sammen med ungdo;nmer fra
fylkesforeningene rundt Oslofjorden.

Det er videre planlagt et fellesmøte mellom ungdommer fra Østfold
og Akershus, og en evt. formell stiftelse av ungdomsforening i
Østfold vil antakelig kunne skje før árssk[ftet. Vi viser
forøvrig til vedtak pá forrige ársmote om disponering av
pengegave.

4. LOKALT INFORMASJONSBLAD - MEDLEMSINFORMASJON

Det er i løpet av året sendt ut 4 lokale medlemsblad, delvis
sammen med tilbud om temadager til vàre medlemmer og



samarbeidspartnere. Norsk Fosterhjemsforenings blad
"Fosterhjemskontakt" har også hatt reportasje fra Østfold; fra
familiedagen vår pà Oven.

5. LANDSMØTE I NORSK FOSTERHJEMSFORENING, 26-28/3-93

l.andsmotet ble avholdt i Haugesund.

Johs. Holstad, More og Romsdal ble gjenvalgt som leder.

For øvrig ble vanlige årsmøtesaker behandlet.

Neste landsmøte vil bli pà våren i 1995, i Tromsø.

6. SAMARBEIDSTILTAK

Det gode samarbeidet som er etablert mellom Østfold
Fosterhjemsforening og bl.a. Østfold Fylkeskof1•une har fortsatt
i denne perioden. Vi har deltatt på samarbeidsmøter med det
fylkeskomm, barnevernet og kommunene i Østfold.

I forbindelse med at det skal lages en plan for
fosterhjemsarbeidet ] fylkeskommunal regi, har vi vært invitert
til å delta i dette planarbeidet sammen med kommunene. Planen
ble sendt kommunene og barne- og familiedept, i slutten av
oktober d.å.

Vi deltar også pà de informasjonsmøtene som arrangeres for
potensielle fosterforeldre i regi av fylkeskomm, barnevern.

I likhet med tidligere ár har vi ogsá deltatt på fel]essamlinger
med fylkesforeninger fra Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og
Telemark. Slike motet har i perioden vmrt avviklet i regi av
fylkesforenigene i henh.vis Oslo og Akershus. Møtene oppfattes
som svært nyttige og ]ærerike. Spesielt má nevnes kurset i
Akershus som hadde som tema organisasjonskunnskap. Iler deltok
Tove Heggen Larsen fra Norsk Fosterhjemsforening, og vi fikk
diskutert viktige spørsmál knyttet til vår organisasjon.

7. REPRESENTASJON

Østfold Fosterhjemsforening har vært representert pà følgende
tiltak siden årsmøtet i 1992:

I,andsmøte i NFF - Einar HA]and, SigrJd 8orling, Hilde Hauge,
Heidi Johnsen, l,aJ la Vogt og May Britt
|la[Isen

Østfold Fylkeskommunes arbeid med plan for fosterhjemsarbeidet:
Einar Håland

Østfold Fy]keskommunes prosjekt ungdomsfamilier:
Laila Vogt



Østfold Fylkeskommunes prosjekt samtalegrupper:
Einar Hàland

Samarbeidsmøte j regi. av Akershus FF -

Einar lláland, lleidi Johnsen, May Britt
Hansen

Samarbeidsmøte i regi av Oslo FF -

Einar lláIand, Sigrid Bor].ing, lleJdi. Jo]msen,
[.ai la Vogt

Repr.skapsmøte NFF- l,aila Vogt og Ann L. Strandás

Telemark FF's 15-årsjubileum -

Laila Vogt

Akershus FF's 15-àrsjubileum-
Sigrid Bor ling

8. ØKONOMI

Østfold Fosterhjemsforenings økonomi er for tiden
tilfredsstillende, og styret fremmer derfor ikke fors]ag overfor
årsmøtet om heving av kontingenten.

9. SLUTTORD

Styret vil takke alle kommunene i Østfo]d somde viktigste
samarbeidspartnerne for foreningen. Videre vil vi takke for
bistand og faglig støtte fra Fylkesmannen • Østfold og Østfold
Fylkeskommunes representert ved barnevernet.

Styret takker ellers for oppslutningen om temadager, kurs og
samlinger. Oppslutningen om tiltakene er báde gledelig og
forpliktende for styrets videre arbeid.
Til slutt el] spesiell takk til Ramstad Bil, Mysen for pengegaven!

Moss,•.• i/11"-93
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