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SAK 18/19: Forslag til presisering i vedtektene § 1-1 formål 

SAK 19/19: Tilføyelse i vedtektene § 1-2 bruker- og interesseorganisasjon   

SAK 20/19: Utvalg 114/17 forslag til valgkomiteens retningslinjer samt  

                     endring av vedtekter 
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SAK 13/19: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 08-10.02.2019 
Protokoll fra hovedstyrets møte ble lagt på intranett ca en uke etter hovedstyrets møte 08-

10.02.2019.  Det er ikke innkommet merknader til protokoll. 

Protokoll legges frem for signering i dagens møte 15-17.03.2019 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 08-10.02.2019. Protokoll 

signeres i møtet. 

2) Fremtidige protokoller godkjennes av hovedstyrets medlemmer som var tilstede i 

møtet.  Godkjenning skal foreligge før det legges ut på intranett.  

3) Protokoll signeres i påfølgende møte.  
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SAK 14/19: Regnskapsrapport januar og februar 2019 
Regnskapsrapport for januar og februar 2019 vil bli ettersendt.  Det er ingen spesielle 

kommentarer til regnskapet så tidlig i året.   

Driftstilskuddet fra staten blir utbetalt i to omganger februar og juni og første halvpart er 

overført foreningen.   

 
Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering fremlagt regnskapsrapport for januar og februar 2019.   

 

 

 

SAK 15/19: Revisors beretning 
Det vises til vedlagt revisors beretning.   

BDO er i landsmøtet 2017 valgt til uavhengig revisorfirma for Norsk Fosterhjemsforening.  

De har gjennomgått balanse per 31 desember 2018. Resultatregnskap for 2018 og noter til 

årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. BDO finner 

årsregnskap 2018 i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 

organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018 og dets resultater for regnskapsåret 

i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.  

 
Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret tar revisors beretning 2018 til orientering 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne revisors beretning for 2018 

 

 

 

 

SAK 16/19: Tiltaksplan 2019  
Det vises til vedlagt vedtatt tiltaksplan 2019.  

Tiltaksplanens mål for 2019 er i vesentlig grad et arbeidet opp mot systemet.   

I tiltaksplan 2019 under første punkt står: Fosterhjemmet skal legge til rette for livslange 

relasjoner med fosterbarna. Dette er vanskelig målbart, men vil bli foreslått satt opp i et av 

Norsk Fosterhjemsforenings formålspunkter. (behandles i sak 17/19)  

I tillegg vil et av punktene under berører medvirkning.  I dag er vi en interesseorganisasjon for 

oppdragstakere. For å oppnå mer innflytelse vil det mulig være formålstjenlig å kalle oss 

bruker- og interesseorganisasjon.    

 

Følgende tiltak må gjøres:  

• Møter med sentrale politikere 

• Møter med statsråd 

• Møte med komiteer på Stortinget 

• Påvirke Statsbudsjett 2020 

• Møter med alliansepartnere 

• Brukermedvirkning på system- og individnivå 

• Ta initiativ til et nasjonalt Fosterhjemsforum med ansvarlige myndigheter og 

brukerorganisasjoner 

• Medieoppslag 

• Utvikle infomateriell for kunnskapsspredning om fosterhjem og deres forhold 
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• Jobbe for å bli en ansett brukerorganisasjon som har reell påvirkning 

• Støtte tillitsvalgte i fylkene 

• Søke ekstra finansiering til å utvide/styrke rådgivningstjenesten og drift 

• Aktivt bruke faglig råd  

• Utvikle attraktive medlemsfordeler 

• Jobbe med vedtatte prosjekter iht planer og budsjetter 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret støtter foreslåtte tiltak for oppnåelse av målene satt i tiltaksplan 2019.  

 

 

 

 

SAK 17/19: Resultatrapport/framdriftsrapport oversendt Barne-, ungdom- 

og familiedirektoratet 

Det vises til vedlagt framdriftsrapport.  Barne-, ungdom- og familiedirektoratets frist for 

innsending var 1.mars og her skal det gjøres rede for hvilke resultater og erfaringer 

organisasjonen har gjort gjennom tilskuddsåret sett opp mot målene i tilskuddsordningen. Det 

skulle også fremgå brukermedvirkning på system- og individnivå. Til dette kunne det kun 

benyttes 6000 tegn.   

Til ytterligere kommentarer til framdriftsrapporten ble det anført våre erfaringer. Begrenset 

opp til 2000 tegn.   

I tillegg til framdriftsrapport ble årsberetning 2018-, årsregnskap 2018-, revisorsberetning 

2018-, budsjett 2019 og tiltaksplan 2019 lagt ved. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar framdriftsrapport 2018 til orientering.  Rapporten ble sendt inn fra Norsk 

Fosterhjemsforening innen frist 1 mars 2019.03.06 

 

 

 

 

SAK 18/19: Forslag til presisering i vedtektene § 1-1 formål 
 

Generalsekretær foreslår tillegg i vedtektenes § 1-1 Formål.   

Det går ikke tydelig frem i vårt nåværende formål hva vi konkret skal gjøre for å heve 

kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. 

Forslaget har også bakgrunn i hvor foreningen kan søke midler.   

I hovedstyrets behandling av saken foreslås å stryke på alle plan i første setning.  

 

Hovedstyrets vedtak 
1) Hovedstyret godkjenner følgende endringer i vedtektenes § 1-1 formål: Fra: Norsk 

Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 

fosterhjemsomsorgen. Til: Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve 

kvaliteten innen fosterhjemsomsorgen med følgende mål:   
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• Alle barn i fosterhjem skal ha gode oppvekstsvilkår 

• Bidra til at alle i fosterfamilien opplever mestring i den nye familiesituasjonen 

• Fosterhjemmet skal legge til rette for livslange relasjoner for fosterbarna 

• Være brobygger mellom fosterfamilien, barnevernet og foreldre til det beste for   

fosterbarnet på kort og lang sikt 

• Være en møteplass for medlemmene for aktivitet, fellesskap og kunnskap 

• Ivareta rettsikkerhet for alle medlemmer i fosterhjemmet 

• Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter  

• Bidra til kunnskapsbasert praksis innen helsemessige, sosiale, økonomiske og kulturelle 

forhold for fosterfamilien  

• Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en tydelig og løsningsorientert bruker- og 

interesseorganisasjon 

 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å vedta foreslåtte endringer og tilføyelser som 

foreslått i § 1-1 formål 

 

SAK 19/19: Tilføyelse i vedtektene § 1-2 uavhengig interesseorganisasjon 
Generalsekretær foreslår en endring i vedtektene § 1-2 fra uavhengig interesseorganisasjon til 

uavhengig bruker- og interesseorganisasjon.  

Denne endringen har sammenheng med at vi per i dag ikke regnes som brukerorganisasjon og 

blir av den grunn ikke tatt med og får ikke den innflytelsen og påvirkningen vi bør ha. Staten 

skulle definere brukerorganisasjoner (2010), men vi kan ikke se at dette er løst innen 

barnevernet.  Oppdragstakere er ikke definert som brukere. 

I vår resultatrapport/framdriftsrapport til Barne-, ungdom- og familiedirektoratet bes det 

spesielt om å redegjøre for brukermedvirkning på system - og individnivå.    

Barn i fosterhjem er brukere.  Derfor foreslås en endring i vedtekter og dokumenter så 

brukerperspektivet kommer frem.  

  

 

Hovedstyrets vedtak 
1) Hovedstyret godkjenner følgende endring av vedtektene i § 1-2: Fra Uavhengig 

interesseorganisasjon. Til: § 1-2 Uavhengig bruker- og interesseorganisasjon. 

2) Hovedstyret godkjenner endring i første setning i § 1-2. Fra Norsk Fosterhjemsforening er en 

uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og trossamfunnpartipolitisk.  

Til:  Norsk Fosterhjemsforening er en uavhengig bruker – og interesseorganisasjon i forhold 

til politiske partier og trossamfunn.  

3) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å endre § 1-2 i henhold til forslag i punkt 1 og 2. 
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SAK 20/19: Utvalg 114/17 forslag til valgkomiteens retningslinjer samt  

                     endring av vedtekter 
Det vises til tidligere utsendt forslag på skjema til bruk i valgkomiteens arbeid, forslag til 

retningslinjer for valgkomiteen og forslag til endringer i vedtektene (Ved behov kan utsendte 

forslag kopieres til hovedstyrets møte). 

Forslagen er sendt ut til tillitsvalgte 6.03.2019 med frist for ytterligere innspill 10.april.  

Utvalgets mandat er svært vidt, og ser at utvalget ikke vil kunne rekke over mer enn det som 

nå er sendt ut, samt at det vil foreligge forslag til endringer for fylkesforeningen kap 5 og 

retningslinjer for kontrollutvalg før frist 1 juni for saker til behandling i landsmøtet.  

  

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering utsendt forslag fra Utvalg 114/17 på skjema, retningslinjer for 

valg og valgkomite og endringer i vedtekter. Saken vil bli behandlet samlet i hovedstyret i 

siste møte før landsmøtepapirer sendes ut.   

 

 

SAK 21/19: Regionansvarliges rolle 
Det vises til vedlagt reglement for regionsansvarlig (vedlegg 1).   

Fylkesforeningen har gitt innspill på følgende spørsmål: På hvilke tre områder ville du fått 

best nytte av din regionansvarlig? 

Fylkesforeningenes svar ligger vedlagt (vedlegg 2) 

 

Oppsummering fra innspillene 

Ønsker at regionansvarlig definerer rollen sin. Utfordre fylkene/ informere/presentere i 

forkant av hovedstyremøtene.  Samle fylkene i regionene hvor regionansvarlig er tilstede. 

Regionansvarlig besøker fylkesstyret minst en gang i året.  Tilstede ved årsmøtene. Informere 

om hva hovedstyret jobber med. Hjelpe til i konflikter. Skape nærhet til hovedstyret.  Greit 

som det er, vi som styre og leder har også ansvar for dette samarbeidet (mer detaljer jfr. 

vedlegg 2) 

I hovedstyrets møte ble ytterligere ett innspill ivaretatt: ikke behov for regionansvarlig.  De 

informasjonskanaler som nå eksisterer fungerer bra.  Hvis de har spørsmål/noe de trenger 

hjelp til, er det mer saker som ligger innunder sekretariatets funksjon/kompetanse. 

Fylkessamarbeid er fint, hvis det er geografisk hensiktsmessig, men kan gjøres i egen regi.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret delegerer til generalsekretær å utforme en forenklet liste over regionansvarliges 

oppgaver basert på retningslinjer og innspill. Saken legges frem i hovedstyrets møte 21-23 

juni 2019. 

 

 

SAK 22/19: Fylkesforeninger uten demokratisk valgt styre.   
Norsk Fosterhjemsforening har i realitet per dags dato 17 fylkesstyrer.  Fra tid til annen vil det 

være vanskelig å få medlemmer til å sitte som tillitsvalgte og fylket kan da i kortere eller 

lengre tid sitte uten fylkesstyre.  

 

Utvalg 114/17 foreslår følgende tillegg under § 3-1: 

 

§ 3-1 REPRESENTASJON OG DELTAKELSE 
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Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. 

 

Til landsmøtet velges en delegat fra hver fylkesforening, samt en tilleggs delegat for hvert 50. 

medlem i fylkesforeningen. Det velges vararepresentanter i samme antall som delegater. 

Fylkesstyrene velger selv sine delegater.  For at en fylkesforening skal kunne sende delegater 

til landsmøte, må de ha et demokratisk valgt fylkesstyre, og være registrert i Brønnøysund. 

Landsmøtet kan ha observatører til stede uten tale og stemmerett. Fremmøtte delegater ved 

landsmøtet er stemmeberettiget. Stemmer kan ikke overføres ved fullmakt. Delegater og 

observatører må være betalende medlemmer. 

 

Dette er en presisering som følger selskapsloven.  Det er viktig i fasen opp til landsmøtet at 

dette gjøres klart for de fylkene som p t ikke har valgt fylkesstyre med fylkesleder – at de ikke 

kan stille med delegater på landsmøtet. 

 

Generalsekretær fremmer ovenfor hovedstyret at det allerede nå fattes et vedtak som er 

i samsvar med Utvalg 114/17s forslag. 

 

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret godkjenner følgende tillegg/presisering i rødt under § 3-1: 

 

§ 3-1 REPRESENTASJON OG DELTAKELSE 

 

Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. 

 

Til landsmøtet velges en delegat fra hver fylkesforening, samt en tilleggs delegat for hvert 50. 

medlem i fylkesforeningen. Det velges vararepresentanter i samme antall som delegater.  

Fylkesstyrene velger selv sine delegater.  For at en fylkesforening skal kunne sende delegater 

til landsmøte, må de ha et demokratisk valgt fylkesstyre, og være registrert i Brønnøysund. 

Landsmøtet kan ha observatører til stede uten tale og stemmerett. Fremmøtte delegater ved 

landsmøtet er stemmeberettiget. Stemmer kan ikke overføres ved fullmakt. Delegater og 

observatører må være betalende medlemmer. 

 
2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne hovedstyrets forslag til 

tillegg/presisering i vedtektenes § 3-1 

 

 

SAK 23/19: Program for organisasjonskurs 2019 
Forslag til program for organisasjonskurs 2019 oversendes hovedstyret før hovedstyrets møte 

15-17 mars.   

Informasjon om organisasjonskurs og påmelding via link i eposten ble sendt ut 5 mars med 

påmeldingsfrist 1.april 2019.   
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Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner program for organisasjonskurs 2019. Programmet sendes ut i løpet av 

uke 12.   

 

Fra eventuelt 

 

SAK 24/19: Styreinstruks for Norsk Fosterhjem 
Norsk Fosterhjemsforening har ingen direkte styreinstruks for å sikre at Norsk 

Fosterhjemsforenings hovedstyremedlemmer og generalsekretær er samstemte med hensyn til 

styrearbeidets form, innhold og gjennomføring, og at de involverte har forståelse av de ulike 

roller.   

Instruksen har til formål å regulere hovedstyrets arbeid, saksbehandling, habilitet samt 

arbeidsoppgaver for generalsekretær og dennes plikter overfor styret.  

Styreinstruksen erstatter gamle/tilsvarende dokumenter. 

Instruksen ivaretar aksjeloven som hovedstyret er bundet av. 

Instruksen vil kunne medføre endringer i vedtektene.   

Ny styreinstruks er viktig i fremtidig skifte av hovedstyrets styreledere, styremedlemmer og 

generalsekretær.     

 

Hovedstyrets vedtak 

 

1) Hovedstyret godkjenner styreinstruks for Norsk Fosterhjemsforening 

hovedstyre. Denne sikrer at Norsk Fosterhjemsforenings 

hovedstyremedlemmer og generalsekretær er samstemte med hensyn til 

styrearbeidets form, innhold og gjennomføring, og at de involverte har 

forståelse av de ulike roller.  

2) Styreinstruksen erstatter gamle/tilsvarende dokument som regulerer 

hovedstyrets arbeid, saksbehandling, habilitet samt arbeidsoppgaver for 

generalsekretær og dennes plikter overfor styret.  

3) Nødvendige forslag til endringer i vedtektene delegeres til generalsekretær. 

Forslag til endringer i vedtektene grunnet ny styringsinstruks legges frem for 

hovedstyrets møte i juni.   

 

 

 

 

 

 

                              S T Y R E I N S T R U K S 

                                              FOR 

                  NORSK FOSTERHJEMSFORENING 
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Innholdsfortegnelse: 

1. Formål og definisjoner  

2. Styrets sammensetning, arbeid og saksbehandling 
2.1.0 Styrets sammensetning 
2.2.0 Styrets arbeidsoppgaver 
2.3.0 Styreleders ansvar og arbeids oppgaver 
2.4.0 Styrets ansvarsområder og behandling av saker 
2.5.0 Behandlingsmåter 
2.6.0 Innkalling til styremøter 
2.7.0 Saker som skal behandles årlig 
2.8.0 Møte – og talerett 
2.9.0 Møteledelse og – forfall 
2.10.0 Beslutningsmyndighet 
2.11.0 Habilitet 
2.12.0 Krav til alminnelig flertall 
2.13.0 Protokoll 
2.14.0 Taushetsplikt 

 

3. Arbeidsoppgaver for Generalsekretær og plikter denne har overfor styret  
3.1.1 Foreberedelse av saker som skal styrebehandles 

3.1.2 Møterett i styret 

3.1.3 Møterett for andre i styret 

3.1.4 Økonomirapporter 

3.1.5 Dokumentasjon av saker til behandling 

3.1.6 Generalsekretær sitt ansvar for gjennomføring av styrevedtak 

3.1.7 Generalsekretær sin fullmakt 

4. Vedtak og endring for styreinstruks  
4.1.0 Vedtak 

4.2.0 Endring 

 

1. FORMÅL OG DEFINISJONER 

Denne styreinstruksen er utarbeidet for å sikre at Norsk Fosterhjemsforenings 

styremedlemmer og generalsekretær er samstemte med hensyn til styrearbeidets form, innhold 

og gjennomføring, og at de involverte har forståelse av de ulike roller. 

Instruksen har til formål å regulere hovedstyret (heretter kalt styret) sitt arbeid, 

saksbehandling, habilitet samt arbeidsoppgaver for generalsekretær (heretter kalt GS) og 

dennes plikter overfor styret. 

 

2. STYRETS SAMMENSETNING, ARBEID OG SAKSBEHANDLING 

2.1.0  Styrets sammensetning 

Styret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene.  

Formelt rangerer alle styrets medlemmer likt.  

Utenfor styrerommet har verken styreleder eller noen av de andre styremedlemmene noen 

formell makt, hvis det ikke foreligger spesielle fullmakter 

Et styremedlem må kjenne styrets rolle, hvilket vil si å styre og ikke lede 

 

2.2.0 Styrets arbeidsoppgaver 
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Styret skal sikre gjennomføringen av vedtak fattet av landsmøtet 

Styret skal behandle de saker som er pålagt i forhold til organisasjonens vedtekter og vedtak. 

Styret skal behandle alle saker som ligger utenfor de generelle fullmaktene generalsekretæren 

har.  

Styret skal utøve sin myndighet gjennom generalsekretæren. 

 

2.3.0  Styreleders ansvar og arbeidsoppgaver 

 
• Lede styret som et kollegium og en samarbeidende gruppe 

• Har på vegne av styret det overordnede arbeidsgiveransvaret og arbeidsledelse ovenfor 
generalsekretæren 

• I dialog og samarbeid med generalsekretæren fordele roller, arbeidsinnsats og arbeidsmåte 
innen interessepolitikk, organisasjonsarbeide og representasjon.   

• Representere utad i samarbeid og etter avtale med generalsekretær 

• Er delegert styrets signaturrett for organisasjonen 

• Bør ha et årlig møte med ekstern revisor 

 

 

 

 

2.4.0  Styrets ansvarsområder og behandling av saker 

Styret skal som et kollegium ansette generalsekretær og godkjenne stillingsbeskrivelsen. 

Styret har arbeidsgiveransvar, dette forvaltes av styreleder. 

Styret skal behandle og treffe nødvendige beslutninger om: 

• Strategisk utvikling av organisasjonen 

• Overordnet økonomi og økonomisk styring 

• Saker som er forankret som styrebeslutninger i vedtektene 

 

2.5.0  Behandlingsmåter  

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller på 

annen måte deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle 

styremedlemmene er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. 

Styrebeslutning treffes ved flertallsvedtak blant de som deltar i behandlingen av saken. Ved 

stemmelikhet har leder dobbel stemme. 

 

2.6.0  Innkalling til styremøter: 

Styreleder og generalsekretær fastsetter årsplan for styrearbeidet, samt datoer for styremøtene 

og legger dette frem for styret.  

Ekstraordinære styremøter avholdes når det er nødvendig, eller når generalsekretær eller et 

styremedlem ber om det. 

Styremøter kan avholdes elektronisk etter avtale. 

Generalsekretæren er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret 

skal behandle. Saksdokumentene skal være styremedlemmene i hende en uke før styremøtene, 

med mindre særlige forhold foreligger. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende 

beslutningsgrunnlag samt GS forslag til vedtak 

Generalsekretæren eller den han/hun peker ut skal stå for presentasjon av den enkelte sak. 

 

2.7.0  Saker som skal behandles årlig: 
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• Årlig revisjon av organisasjonens sine mål og strategiske planer 

• Planer for påfølgende kalenderår 

• Budsjett med kommentarer  

• Generalsekretærens lønn, der lønnsfastsettelse ikke er tariffbestemt 

• Revidert årsregnskap med kommentarer og styrets beretning.  

• Årsmelding 

• Årsplan for styrets arbeid 

• Styrets evaluering av egen innsats og arbeidsform  

 

 

2.8.0  Møte – og talerett 

De styret beslutter å innkalle til møte har talerett i styremøtene, men ikke stemmerett. 

Utover styrets medlemmer er det bare generalsekretæren som har forslagsrett i styret. 

 

2.9.0  Møteledelse og – forfall 

Ved forfall skal eventuell(e) varamedlem(mer) innkalles. Medlemmet som melder forfall 

varsler administrasjonen.  

Styremøtet ledes av styrets leder. Ved forfall av styrets leder overtar styrets nestleder. 

 

2.10.0 Beslutningsdyktighet: 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede eller på en 

annen måte deltar i styrebehandlingen, eksempelvis via digitale løsninger. 

Styret kan allikevel ikke treffe beslutning uten av at alle styremedlemmene er gitt anledning 

til å delta i behandlingen av saken. 

Saker som betryggende kan behandles uten møte, kan behandles via Skype, på mail eller på 

den måten styrets leder bestemmer i samråd med generalsekretær. 

 

2.11.0 Habilitet: 

Habilitetsreglene i Forvaltningsloven § 6 gjelder: https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§6 

 

2.12.0  Krav til alminnelig flertall 

Et styrevedtak er betinget av at et flertall av medlemmene som deltar i behandlingen av saken, 

stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet har lederen dobbel stemme. 

 

 

2.13.0  Protokoll 

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi 

• Tid og sted for styremøte eller annen behandlingsmåte (telefonmøte e.l. ) 

• Styremedlemmer som var til stede på styremøtet og eventuelle forfall 

• Hvilke saksdokumenter som har blitt forelagt styret og hvem som redegjorde for saken 

• Kort resymé av den enkelte sak 

• Styrets beslutning 

• Styremedlem som ikke er enig i en beslutning kan kreve sin oppfatning innført i protokollen 

Styreleder har ansvar for at protokollen gir et korrekt bilde av den enkelte sak. 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§6
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§6


PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

15. - 17. mars 2019 
 

11 

 

Protokollen sendes styrets medlemmer til godkjenning innen syv virkedager, eller godkjennes 

i det påfølgende styremøtet. * 

Protokollen signeres i det påfølgende styremøte av alle styremedlemmene som deltok i 

behandlingen av sakene som er protokollert.  

Protokollen skal undertegnes 

 

For øvrig vises til vedtektene.  

 

 

 

2.14.0  Taushetsplikt: 

Utgangspunktet er at styresakene er åpne og informasjon kan gis. Noen sakstyper er av 

konfidensiell karakter og underlagt taushet. 

Saker som er underlagt taushetsplikt føres som B-sak i protokollen, og det skrives egen 

protokoll merket med B – sak. 

 
 
3. ARBEIDSOPPGAVER FOR GENERALSEKRETÆR OG PLIKTER DENNE HAR OVERFOR STYRET  
 
3.1.1  Forberedelse av saker som skal styrebehandles  
 
GS skal forberede og legge frem saker til behandling i styret i samråd med styrets leder, slik at 
samtlige deltagende styremedlemmer får et tilfredsstillende behandlings- og beslutningsgrunnlag.  
GS er som saksforbereder for styret den initierende og drivende kraft i de saker som skal forelegges 
organisasjonens styre.  
 
 
3.1.2  Møterett i styret  
 
GS har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og har uttale- og forslagsrett. GS har ikke 
stemmerett.  
 
3.1.3  Møterett for andre i styret  
 
Andre fra administrasjonen kan – dersom GS ønsker det – møte i styret ved behandling av 
enkeltsaker som støttespillere for GS.  
 
 
 
3.1.4  Økonomirapporter  
 
Månedlig skal det utarbeides økonomirapporter som skal inneholde resultatregnskap for siste 
periode og akkumulert for ”hittil i år” sammenlignet med budsjett og utregnet budsjettavvik.  
Årsak til budsjettavvik av betydning skal kommenteres skriftlig.  
 
 
3.1.5  Dokumentasjon av saker til behandling  
 
Dokumentasjon av saker som skal behandles i styret:  
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Alle saker som fremmes for styret skal på forhånd være behandlet / bearbeidet av GS med mindre 
styret har bestemt noe annet. GS har ansvar for intern medvirkningsprosess. 
I beslutningssaker skal GS alltid legge frem skriftlig dokumentasjon med forslag til styrevedtak. 
Dokumentasjonen i beslutningssaker struktureres slik:  
• Sammendrag med eventuell bakgrunnsinformasjon  
• Virksomhetens bearbeiding og innstilling.  
• Forslag til vedtak  
Vurdering og anbefalinger fra GS skal være vedlagt innkallingen til styremøte med mindre annen 
behandlingsmåte er vedtatt.  
 
 
3.1.6  Generalsekretær sitt ansvar for gjennomføring av styrevedtak  
 
GS er ansvarlig for å gjennomføre de vedtak som styret fatter, med mindre styret bestemmer noe 
annet.  
 
3.1.7  Generalsekretær sin fullmakt  
 
GS er underordnet Norsk Fosterhjemsforenings hovedstyre og har fullmakt til og ansvar for å forestå 
den daglige ledelse og utviklingen av virksomheten i samsvar med vedtatte strategier, planer, 
budsjett samt andre styrevedtak. 
GS skal representere organisasjonen utad, i samarbeid med styreleder, eller den person de 
bemyndiger. 
 
4. VEDTAK AV STYREINSTRUKS OG ENDRING AV STYREINSTRUKS  
 
4.1.0  Vedtak  
Denne styreinstruks er første gang vedtatt i Norsk Fosterhjemsforenings styre i møte den 15-17 mars 
2019 sak 24/19 med de endringer som fremkom i møte. 
 
 
4.2.0  Endringer  
Endringer i styreinstruksen kan besluttes av Norsk Fosterhjemsforenings styre. 
 

 

Fra eventuelt 

 

SAK 25/19: Prosess og milepæler for rekruttering av ny generalsekretær i 

Norsk Fosterhjemsforening 2019 
 

Generalsekretær Tove M S Wahlstrøm i Norsk Fosterhjemsforening er ansatt på åremål 4x3 år 

– med en makstid på 12 år.  Hun ble ansatt 01.02.2008 og åremålet går ut 01.02.2020 og 

ønsker å gå ut i pensjon. Ubenyttet ferie og avspaseringsdager gjør at hun kan avslutte sitt 

arbeid rundt oktober/november 2019. Imidlertid vil det legges opp til en god overlapping til 

ny generalsekretær.  

Hovedstyret vil legge ut annonse, gjennomføre intervju, og finne kandidat til stillingen før 

sommeren. Tiltredelse av ny generalsekretær vil etter plan skje etter landsmøtet 2019. 
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Forslag til prosess og milepæler for rekruttering av ny generalsekretær i Norsk 

Fosterhjemsforening deles ut i møte.   

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner prosess og milepælsplan for rekruttering av ny 

generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening.  

2) Hovedstyret delegerer til styreleder å lede rekrutteringsprosessen. Styreleder holder 

styret orientert underveis. 

 

 

Fra eventuelt 

 

SAK 26/19: Avstemming under landsmøtet 

 

Norsk Fosterhjemsforening Vestfold har foreslått digital avstemning som avstemningmetode 

under landsmøtet 2019. 

Hovedstyret er ansvarlig for gjennomføring av landsmøter og har i hovedstyrets møte 

diskutert hvorvidt gammel eller ny metode skal benyttes under landsmøtet 2019.   

Det er fortsatt stort behov for opplæring i foreningen hva gjelder digitale løsninger, og 

hovedstyret er innstilt på en god og sikker gjennomføring av landsmøtet 2019.  

 

Hovedstyrets vedtak: 

Hovedstyret opprettholder manuell avstemningmetode i landsmøtet 2019. Men hovedstyret er 

åpen for fremtidig digital avstemning i landsmøter.  

 

 

 

 

 

 

Lene Printzlau Våmartveit 

                                                                  Styreleder  

 

 

                                                             Merete Skaarud                            

                                                                   Nestleder                                      

                                                                    

 

 

Helle Christensen      Solfrid Ruud Rekdal         Inge Kirknes                    Svein Vidnes 

  Styremedlem     Styremedlem                 Styremedlem             Varamedlem  
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