
Østfold

Årsmøteprotokoll 2019

Sted: Quality Hotell Grålum.
Tid: 9. februar 2019.
Tilstede: 26 stemmeberettigede medlemmer.

Birgit Alstad, leder i Norsk Fosterhjemsforening Østfold ønsket velkommen.

Sak I - Godkjenning av innkalling.
Leder informerte om at én sak var uteglemt fra sakslista som ble sendt ut ifm
innkallingen. Det gjaldt fastsettelse av styrehonorar. Den ble ført opp som (ny) sak nr. 7 -

Styrehonorar.

Vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkallingen med ovennevnte justering.

Sak 2 - Konstituering av ârsmøte.
A. Godkjenning av dagsorden.
B. Valg av møteleder.
C. Valg av årsmøtereferent.
D. Valg av to til å underskrive protokollen.
E. Valg av tellekorps.

Vedtak:
A. Årsmøtet godkjenner dagsorden.
B. Birgit Alstad velges til møteleder.
C. Monica Johnsen velges til referent.
D. Tone Stamm og Gunn Juliussen Hjertebråten velges til å underskrive protokollen.
E. Jørgen Stamm og Hartvig Kloster velges til tellekorps.



Sak 3 - Årsberetning 2018.
Årsmøtet avstod fra å få lest opp årsberetningen.

Vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

Sak 4 - Regnskap og revisjonsberetning 2018.
Regnskapet er ført av foreningens kasserer. Det ble gjennomgått i korte trekk. Regnskapet
viste et overskudd på 70670,38 kr mot et budsjettert underskudd på 9540 kr. Våre
revisorer Jørgen Stamm og Teresa Pedersen anbefalte årsmøte å godkjenne regnskapet.

Vedtak:
Årsmøte godkjenner regnskapet.

Sak 5 - Orientering fra Norsk Fosterhjemsforening.
Leder Birgit Alstad informerte om arbeidet som utføres av Norsk Fosterhjemsforening
sentralt. Hun leste opp utdrag fra deres årsberetning for 2018. Videre redegjorde hun kort
for den nylig fremlagte NOU'en (Norsk offentlig utredning), informerte om Wenche
Foss" ærespris og Fosterhjemskonferansen som ble streamet live på nettet for alle som
ville se. Rådgivningstelefonen har hatt mange tunge saker og er tilgjengelig for alle
medlemmene. Årsberetningen er å lese i sin helhet på •v\• \•. fosterhjemstbrcning, no

Sak 6 - Handlingsplan.
Møteleder leste opp handlings- og aktivitetsplanen i sin helhet.

Vedtak:
Årsmøtet godkjenner handlingsplanen.

Sak 7 - Styrehonorar.
Styret fremmet forslag om å videreføre gjeldende styrehonorar.

Forslag 1:
Styreleder:
Sekretær:
Kasserer:
Øvrige styremedl.:

4000 kr pr. år
3000 kr pr. år
3000 kr pr. år
1000 kr pr. år

Forutsatt oppmøte på mer enn halvparten av styremøtene.



Årsmøtet foreslo å øke styregodtgjørelsen. Etter noe diskusjon, kom det ytterligere to
forslag.

Forslag 2:
Styreleder:
Sekretær:
Kasserer:
Øvrige styremedl.:

7000 kr pr. år
6000 kr pr. år
6000 kr pr. år
4000 kr pr. år

Forslag 3:
Styreleder:
Sekretær:
Kasserer:
Øvrige styremedl.:

6000 kr pr. år
4000 kr pr. år
4000 kr pr. år
2000 kr pr. år

Årsmøtet valgte å holde avstemning ved håndsopprekning. De ønsket å stemme først på
de to nye forslagene som kom inn. Forslag 2 fikk 8 stemmer. Forslag 3 fikk 21 stemmer.

Etter denne voteringen trakk styret sitt forslag.

Vedtak:
Årsmøtet vedtar forslag nr. 3 om styrehonorar for 2019.
Utbetales ved oppmøte på mer enn halvparten av styremøtene.

Sak 8 - Budsjett.
Forslag til budsjett for 2019 ble presentert av kasserer. Posten "styrehonorar" ble
oppjustert i samsvar med vedtaket i sak 7. kr. Utgifissiden ble derfor økt med 8000 ifi
fremlagt forslag og budsjettert underskudd økte derfor fra 53640 kr til 61640 kr.

Vedtak:
Årsmøte godkjenner revidert budsjettforslag.

Sak 9 - Innkomne forslag.
Det var ikke meldt inn noen saker.



10 - Valg.
Da vi i siste årsmøteperiode ikke har hatt egen valgkomité, har styret selv jobbet fram
forslag til nytt styre for 2019.

Styret
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Frode Aker-Bjørke, velges for 2 år.
Monica Johnsen, ikke på valg. 1 år igjen.
Marie Aune, ikke på valg. 1 år igjen.
Håvar Nordskog, ikke på valg. 1 år igjen.
Birgit Alstad, velges for 2 år.
Ronny Larsen, velges for 2 år.
Morten Sehrøder, velges for 2år

Revisorer
Teresa Pedersen, ikke på valg 1 år igjen.
Jørgen Stamm, ikke på valg 1 år igjen.

Valgkomité
Jan Alstad (leder) velges, for 2 år.
Marianne Aker-Bjørke, velges for 2 år.
Tone Stamm, velges for 2 år.

Vedtak:
Årsmøte godkjenner forslag til styreleder - ved akklamasjon.
Årsmøte godkjenner forslag til tre nye styremedlemmer - ved akklamasjon
Årsmøte godkjenner forslag til valgkomite - ved akklamasjon.

Sak 11. Eventuelt.
Ingenting ble tatt opp i årsmøte.

Årsmøte 2019 slutt kl. 12.15
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Birgit Alstad Tone Stamm Gunn Juliussen Hjertebråten


