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Tilstede: 

Styreleder:  Lene P. Våmartveit 

Nestleder:  Merete Skaarud 

Styremedlem:  Tommy Hæggernæs 

Styremedlem:  Helle Christensen 

Styremedlem:  Solfrid Ruud Rekdal 

Styremedlem:  Inge Kirknes 

 

Generalsekretær: Tove M S Wahlstrøm   

 

SAKSLISTE 

SAK 27/19: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 15-17.03.2019 

SAK 28/19: Regnskapsrapport mars 2019 

SAK 29/19: NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem – Norsk Fosterhjemsforenings 

         synspunkt … 

 

 

 

SAK 27/19: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 15-17.03.2019 
Skriftlig godkjenning av protokoll fra hovedstyrets medlemmer som var tilstede i hovedstyrets 

møte den 15-17.03.2019 ble gitt før protokoll ble lagt på intranett.   

Alle hovedstyrets medlemmer som var tilstede 15-17.03.2019 signerer protokoll i dagens 

møte.   

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret signerer allerede godkjent protokoll fra hovedstyrets møte 15-17.03.2019 

 

 

 

SAK 28/19: Regnskapsrapport mars 2019 
Regnskapsrapport for mars 2019 ble ettersendt.    

 

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyrets tar regnskapsrapport fra mars 2019 til orientering 

 

 

 

SAK 29/19: NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem – Norsk 

Fosterhjemsforenings synspunkt … 
Det vises i sin helhet til vedlegg.  Vedlegget er sendt ut til alle medlemmer den 11.04.2019 for 

innspill og orientering.  Vi har også informert i Fosterhjemskontakt nr 2.   

Det er et foreløpig kortfattet utkast i forhold til foreningens endelige høringsinnspill.  Det skal 

leveres innen 20.05.2019.   
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I prosessen ønsker vi å ha med oss tillitsvalgte og medlemmer for innspill, og at de er 

informert om denne viktige NOU`n som omhandler rammevilkårene for fosterhjemmene i 

fremtid.  

 

Det har i den senere tiden vært gjennomført mange møter med andre organisasjoner og flere 

er planlagt før den 20 mai– slik at vi kan være flere som lobber inn til støtte for det foreningen 

står for.  

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar prosessen frem til ferdig høringsinnspill til orientering, og støtter 

synspunktene i vedlagt notat NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem. Notatet er et 

foreløpig kortfattet utkast i prosessen frem til foreningens endelige høringsinnspill som skal 

ferdigstilles innen frist 20 mai 2019. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lene Printzlau Våmartveit 

                                                                  Styreleder  

 

 

                                                             Merete Skaarud                            

                                                                   Nestleder                                      

                                                                    

 

 

Tommy Hæggernæs   Helle Christensen Solfrid Ruud Rekdal  Inge Kirknes                     

       Styremedlem        Styremedlem      Styremedlem            Styremedlem
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