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ÅRSMØTET
Ärsmøtet ble avholdt pä Karlshus Skole i Rãde 9. februar 2013. MØtet ble ledet av Birgit
Alstad. Det. var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede. Årsmøtet gikk greit og
ãrsmelding og handlingsplan ble godkjent. Regnskap og budsjett ble godkjent. Leder og
valg av styremedlemmer ble vedtatt etter valgkomiteens innstilling. I etterkant av
ãrsmøtet ble det arrangert familiefest.

AKTIVITETER i 2013
Styret liar arrangert temakveld med tema rus, tur til Eventyrfabrikken, sanding for tar i
fosterhiemmet, og f0sterhjemskafeer. Vi arrangerte også lamiliedag på Bondegården i
Råde. I løpet av ãret ble det startet en samtalegruppe for enslige fostertbreldre i
Mosseregionen og ogsä en samtalegruppe på dag-tid for fostertbreldre i Indre Østfold. Vi
forsøkte å fâ til arrangementer for ungdom i foreningen, ved Landsforeningen ror
Barnevernsbarn og ved spørreundersøkelse til ungdommene. Tilbakemeldmger lortalte
at ungdommene ikke hadde ønske om â bli involvert i ungdomsaktiviteter i vãr tbrening.
Forøvrig har styremedlemmer deltatt på organisasjonskurs, på regionsmØter, og
samarbeidsmøter med omkringliggende fosterhjemstienester. Vi har presentert
foreningen pã Pride-kurs og sittet i panel pã Pride-kurs for vordende fosterforeidre, l
sommer sto vi pã stand under Mossedagene sammen med Bufetat. Vi har opprettet egen
Facebook side for medlemmer, og fbrtsatt arbeidet med ã holde medlemsregisteret
oppdatert med e-postadresser. Sekretær deltok i den store landsomfattende
kartleggingen som foregår om fosterforeldres økonomiske rammevilkår. Kasserer hai"
vært pã kurs hos Norsk Fosterhjemsfbrenings regnskapsfører i Oslo. Leder har ved en
rekke anledninger truffet medlemmer for samtaler, og hun har deltatt på
lederkonferanse sentralt i foreningen.

KONTOR
Vi leier fremdeles kontor i Solgård Skog I5B l Moss. Rett før jul vedtok styret ä leie et
større lokale i samme bygning.



STYREMØTER:
Det har vært avholdt 10 styremøter og 4 arbeid.,;mv, ter. Styret har behandlet totalt 70
a ke r.

REGIONSAMLING
Det har blitt avholdt 4 regionsamlinF,er, I. p•i orp,anisaslonkurset i 0:;1o, 2 pä Nebbenes
Kro, samt I pi] l,andsmote i l<onllsber•. \."i har v:ert r'e•resentert p•J alle møter.

LANDSMØTE
Vi stilte med 5 delegater pli landsmøtet pä Kongsberg. Neste landsmøte vil bli avholdt i
2015 og da er Norsk Fosterhjemsforening Østfold 40 är, Vi ble pa bakgrunn av deity

t•ldelt arrangementet i 2015.

ØKONOMI
Regnskapet er ført av autorisert regnskapskonto," og blir utlevert pä •irsmøtet. l)ette er
s•ste ä ret regnskapet blir ført utenfor foreningen. Fra 2(114 vil kasserer i torenm•,en bli
ansvarlig for regnskapsførinf,,en i forhold til styrets vedtak i 2013. Dette er vanlig..', i
Norsk Fosterhjemsforenings andre Iokalforeninger.

MEDLEMSUTVIKLING
Det er fremdeles svært fä barneverntjenester som melder nye 10sterforeldre inn hos ti,.;.';

pga øl«momiske innsparinger. Vi jobber med medlemsutvikling der vi har anledninf;, pai
Pride ofj gjennom Bufetat og private barneverrlsinstitusjoner. Vi er" fornøyd med at

"

{'r 1' imedlemsutviklingen er noe større i 5r enn tore,,aench, iir: Medlemstall 31,12.09:213,
31.12.10: 232, 31.12.2011:23g, 31.12.3012:23q og 31.12.2013: 254

itANDLINGSPLAN OG AKTIVITETSPLAN FOR 2014

Vi skal være aktive pädrivere for ä heve kvaliteten pii alle plan innen

losterhjemsomsorgen.

Dette ska[ vi gjøre yed å ;.

* rekruttere flere medlemmer til NFF Osttold gjennom fortsatt samarbeid med

BUFetat, og ved ã gj•re oss kjent i fylket.

* tilby kurs, informasjon og mulighet for sosialt samvær til medlemmene w/ire

* s,øtte og veilede enl¢eltmedlenmmr «ter dette er ønskelig

* gjøre vär lmmpetanse kjent og tilby den til viire samarbeid,;partnert,

* dyktiggjØre vâre tillitsvalf•e i sine w•rv

Wire aktiviteter sk�omfatte:
* presentasjon av foreningen pli PRIDE-kurs og samlinger der vi blir invitert

* ha jevnlige samarbeidsmøter med 13tlFetat



* arrangere tosterhjenlskafeer, temakvelder. L.m!iliesamlinger h)r medlemmene

vgre, samt opprettholde og videreutvikle smntalegrupper

opprettholde samarbeid med andre ,•ylkesf«»reninger i vãr region

* Starte planlegging av l,andstnotet 2(115

TAKK
Styret i Norsk FosterhjemstoreninF, Ost[nid ønsker a takke BIJF-etat i ."¢arpsborg t•e, Ski
for positivt samarbeid, som vi ser frem til +i opprettholde i äret som kommt.+r. Vi vit o•;s,•i
takke representanter ror styrene i vär region og vàir repre,,entant i Itovedstyret, Mi;.)

Solberg, for godt samarbeid i 2013.

Norsk Fosterhjemsforening Østfl)ld
Moss, 14.januar2014
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