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SAKSLISTE 

SAK 69/19: Signering av protokoll fra hovedstyrets møte 30-31.08.2019 

SAK 70/19: Regnskapsrapport til og med september 2019 

SAK 71/19: Søknad om drift/aktivitetsstøtte fra fylkene 

 

EVENTUELT 

- Landsmøtet 2019 

 

 

 

 

 

 

SAK 69/19: Signering av protokoll fra hovedstyrets møte 30-31.10.2019 
Protokoll fra hovedstyrets møte 30-31.10.2019 legges frem til signering.  Den ble godkjent 

per epost i løpet av uke 36. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret har godkjent protokoll fra  

hovedstyrets møte 30-31.10.2019 i uke 36, og signerer protokollen i dagens møte.  
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SAK 70/19: Regnskapsrapport til og med september 2019 
Det vises til vedlagt resultatrapport. Denne er litt annerledes enn tidligere da vi har skiftet til 

Business Standard. Postene er slått sammen for å gi et overordnet bilde.   

 

Driftsinntekter 

Ligger totalt sett litt under budsjett hovedsakelig pga. «kursinntekter» i budsjettet. Dette 

henspeiler seg til organisasjonskurset som nå føres mer som en kostnadsreduksjon lengre ned 

i regnskapet. 

Inn under andre inntekter ligger Facebook gaver, gave fra avsluttede fond (70`) samt 

streaming av Fosterhjemskonferansen.   

 

Varekostnader 

Samlet ligger disse noe under budsjett. Avgiftspliktige produksjonskostnader FK består av 

artikkel skrevet av ekstern advokat samt innbinding av FK for 2018. Øvrige 

produksjonskostnader med bladet (med unntak av forsendelse) er avgiftsfrie. 

 

Kostnader kurs er kostnader knyttet til hotelloppholdet på Olavsgaard ved avvikling av 

organisasjonskurset.  

Refusjon av kontingenter til fylkesforeningene består pr. 30.09 kun av refusjon for 1. kvartal, 

da 2. og 3. kvartal vil bli avregnet mot reisefordelingen etter organisasjonskurset. Refusjonen 

vil bli oversendt fylkene i oktober måned.   

Utbetalt statsstøtte til fylkesforeningene pr. 30.09 består av driftstilskudd 2019 (15`x 19 fylker 

= 285`) samt kr 130 `som er utbetalt i juni etter søknad til drift og aktiviteter. 

 

Personalkostnader 

Personalkostnader ligger også totalt sett under budsjett. Dette tilskrives hovedsakelig at en 

større del av lønnskostnadene er overført til prosjekter.  

 

Andre driftskostnader 

Disse ligger også totalt sett litt under budsjett. Det vises her til detaljert kontooversikt som 

viser hvilke kostnader som ligger under/over budsjett.  

Leie av driftsmidler er over budsjett da leie av ny kopimaskin inkluderer support, forsikring, 

toner, servicepakke etc – dette er nytt. 

Regnskapshonorar ligger også over budsjett da det ble budsjettert med utgangspunkt i en 20% 

stilling som viser seg å være større.   

 

Minus på kto. 6860 er administrasjon og husleie vedrørende prosjekt et Raushetsplikt som er 

overført til prosjekter. 

 

Reisekostnader ligger totalt sett under budsjett med 73`pga budsjettposter som ikke har blitt 

benyttet. Dette gjelder f.eks. reiser som Apfel og Ifco.  

 

Konferanser kto. 7140 er hovedsakelig Barnevernkonferansen, og annonser vedrørende 

ansettelse av ny generalsekretær. 

 

Av tekniske årsaker har vi ikke utskrift av det som kommenteres under 

Andre finansinntekter 

Dette er kursoppgang pr. 30.06 på de to fondene som foreningen har investert i.  

 



PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

24. – 25. oktober 2019 
 

3 

 

Eiendeler 

Som eiendeler i balansen utgjør til sammen kr 10,7 mill og består av bankbeholdning (9,7), 

investering i to aksjefond (0,5), fordringer (0,4) og PC-er og ipader (0,1) 

 

Gjeld og egenkapital 

Gjeld og egenkapital består av kreditorer, leverandørgjeld (0,5), beholdning pågående 

prosjekter (1,5), beholdning prosjektmidler Brobyggerprogrammet (4,0), gjeld til 

fylkesforeningene (0,6) som består av avsatt kontingentrefusjon som gjøres opp mot 

reisefordeling organisasjonskurset samt midler som tilhører Akershus.  

 

I gjeld inngår også skyldige offentlige avgifter som arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og 

skyldig skattetrekk (0,2), skyldige feriepenger o.l (0,3), egenkapital ved årets begynnelse (3.0) 

samt overskudd pr. 30.09 som tillegges egenkapitalen (0,6).  Til sammen kr 10,7 mill. 

 
Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar fremlagt regnskapsrapport for perioden jan 2019 til og med september 2019 

til orientering. 

 

 

 

 

 

SAK 71/19: Søknad om drift/aktivitetsstøtte fra fylkene 
 

Aktuelt 

Det er innkommet søknader fra 6 fylker. Driftstilskudd er søkt av 6 fylker og aktivitet av 5 

fylker. 

Søknadsbeløp til sammen fra fylkene pr. 15. oktober 2019: 

Driftstilskudd                  kr 250 000 

Aktivitetstilskudd            kr 133 000 

Til sammen                    kr 383 000 

 

Jfr. Landsmøtevedtak 6/11 har alle fylker fått kr 15 000 i 2019 ut fra budsjett for 2019 på  

kr 500 000. Rest til fordeling er kun kr 100 000. 

 

Bakgrunn 

 

Søknad om driftsstøtte 

Fylke                         På konto         Til hva                                              Søknadsbeløp 

Hedmark                    kr. 92 692         LM/fylkesstyremøte                            kr. 45 000 

Nordland                    kr. 97 282         Org.kurs/LM/PC                                 kr. 35 000 

Sør-Trøndelag            kr. 357 130       Org.kurs/LM/fylkesstyremøte             kr. 15 000 

Telemark                    kr. 122 869       Org.kurs/Årsmøte/fylkesstyremøte     kr. 50 000 

Vestfold                      kr. 224 670       LM/møte m Telemark                         kr. 30 000 

Østfold                       kr. 160 649       Org.kurs/LM/fylkesstyrem/årsmøte    kr. 30 000 

Totalt          kr. 250 000                                                                                                                
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Søknad om aktivitetsstøtte 

Fylke                         På konto           Til hva                                          Søknadsbeløp 

Hedmark                    kr. 92 692          Familiesamling, Savalen                    kr. 35 000 

Nordland                    kr. 97 282          Familiesamling, Saltfjellet                 kr. 38 000 

Telemark                    kr. 122 869        Familiedag m paintball                      kr. 15 000 

Vestfold                     kr. 224 670        Familiehelg, Solstua Lifjell               kr. 15 000 

Østfold                      kr. 160 649        Famhelg, førjulshygge, aktiv.dag      kr. 30 000 

Totalt          kr. 133 000                                                                                                              

 

Beslutningsgrunnlag 

Tildeling i forhold til søknadene må ses i sammenheng med tildeling i juni 2019, søknadens 

innhold, fylkesstyrets egne midler (saldo på bank), geografi og støtte i forhold til landsmøte 

2019.   

Fylker som fikk tildeling i juni var Nordland, Finnmark, Oppland, Telemark, Vest-Agder og 

Vestfold.   

Fylkene har kun fått medlemsrefusjon for første kvartal. Det vil bli utbetalt for andre og tredje 

kvartal samlet. Andre og tredje kvartal vil bli avregnet mot reisefordeling i forbindelse med 

organisasjonskurset.  

Det ble varslet i juni at det er mindre penger til fordeling, og hovedstyret oppfordrer 

fylkesforeningene til aktivt å søke midler også utenfor foreningen.   

Det er 100 000 igjen av budsjett på kr 500 000 jfr. landsmøtevedtak 2011. Vi har de seineste 

årene fått en ekstratildeling på slutten av året – det er ingen indikasjoner på at det vil skje i år. 

Hovedstyret velger å holde tilbake kr 35 000 til en senere fordeling. 

 

Hovedstyrets vedtak    

Hovedstyret godkjenner følgende utbetalinger etter søknad: 

Nordland drift, styremøte kr. 5 000  + egne grupper kr. 10 000  = kr. 15 000 

Østfold drift, kr. 5 000   + aktivitet familiehelg kr. 10 000 = kr. 15 000 

Telemark drift, kr. 5 000   + familiedag kr. 10 000   = kr. 15 000 

Hedmark  drift, kr. 5 000   + fam.samling kr  10 000   = kr. 15 000 

 

Til sammen                                                                                    ______________kr. 60 000 

 

Beløpet belastes konto 4510 
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Lene Printzlau Våmartveit 

                                                                  Styreleder  

 

 

 

 

                                                             Merete Skaarud                            

                                                                   Nestleder                                      

                                                                    

 

 

 

                   Helle Christensen       Solfrid Ruud Rekdal        Inge Kirknes                      

                           Styremedlem     Styremedlem            Styremedlem  

  

  

  

 

 

                                          NORSK FOSTERHJEMSFORENING 

 


