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År 1996, den 22.mars, ble det holdt årsmøte i Østfold fosterhjemsforening.

Sted : Hankø fjordhotell

Til stede : 80 medlemmer

Til behandling:

Sak 1. Åpning.

Styrets leder, Synnøve Eik Agnalt ønsket velkommen. Hun redegjorde for aktiviteten i
foreningen.

Sak 2. Godkjenning av innkalling• dagsorden og valg av møtefnnks•onær.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag til valg av møtefunksjonærer ble enstemmig vedtatt.

Sak 3. Årsberetning for 1995.

Ingen merknader til årsberetningen.
Styrets årsberetning for 1995 ble enstemmig vedtatt.

Sak 4. Regnskap og revision.

Årsmøtet ønsker noter til regnskapet neste gang.
Med denne merknaden ble regnskapet enstemmig godkjent.
Revisjonsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Innkomne forslag.

Årsmøtesak 1; opphøring av honorar til tillitsvalgte.
Vedtak om at honorar til tillitsvalgte jfr.sak 9/93 opphører.
Dette ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtesak 2; utgiftdekning.



Tillitsvalgte får dekket utgifter for telefon etter regning, samt km.-godtgjøring etter
statens satser, ved tjenesteoppdrag og til styremøter.
For nødvendig oppdrag pâ dagtid, refunderes legitimert tapt arbeidsinntekt.
Ulegitimert tapt arbeidsinntekt refunderes med kr.600,-pr, dag.

Einar Håland fremmet følgende forslag;
1. Leder; Kr. 10.000,- pr. år.

Telefon; 300 telleskritt pr. kvartal og fast abb. avgift.

2. Kasserer; Kr. 5.000,- pr. år.
Telefon; 150 tellerskritt pr. kvartal og fast abb. avgift.

3. Sekretær; Kr. 5.000,- pr. år.
Telefon; 150 tellerskritt pr. kvartal og fast abb. avgift.

4. Studieleder; Kr. 5.000,- pr. år.
Telefon; 150 tellerskritt pr. kvartal og fast abb. avgift.

5. Styremedlemmer/varamedlemmer for øvrig;
Møtegodtgjørelse 250,- pr. møte.

Alle; reisegodtgjørelse etter statens satser.(-pass, tillegg/kost)

Forslagene ble satt opp mot hverandre og voteringen ble; styrets forslag fikk 38
stemmer, Einar Hålands forslag fikk 52 stemmer og ble vedtatt.

Sak 6.Budsjett.

Kommentar; posten for styrehonorar/lønnsutgifter må økes i henhold til styrehonoraret.
Med denne kommentaren ble budsjettet enstemmig vedtatt.

Sak 7. Valg.

Leder
Styremedlemmer

Johan Juliussen 1 år- ny
Annette Mjelde 2 år - ny
Arve Hansen 1 år - gjenv.
May Britt Hanssen 1 år - gjenv.
Jan Bøen 2 år - gjenv.
Una Ystmark 2 âr - gjenv.
Bjørn Lundestad 2 år- ny

Varamedlemmer Tone Østereng 2 år - ny
Laila Vigerland 1 år- ny

Revisor Grethe I/arisen 2 år - gjenv.
Hilde Hauge 1 år - gjenv.

Arrangementskom. Per Paulsen
Sigrid Boling

1 år - gjenv.
2 år - gjenv.



Solveig Omvik 2 år -gjenv.

Valgkomite Lars Peder Larsen 2 år - ny
Synnøve Eik Agnalt 2 år - ny
Einar Håland I år - ny

2 medlemmer til Populus; Johan Juliussen og Jan Bøen.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 Avslutning

Synnøve avsluttet årsmøtet med og takke for seg, og ønsket det nye styret lykke til.

MOTET HEVET!

J

Bjørn Rognmo

May Britt Hanssen
møtesekretær

Geir Harald Hanssen


