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PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 
7. – 8. desember 2019 
Storgaten 10 a, Oslo 

 

 
Tilstede:    Lene P. Våmartveit, styreleder 
    Merete Skaarud, nestleder 
    Inge Kirknes, styremedlem 
    Helle Christensen, styremedlem 
    Gunnel Brushaug, styremedlem 

Stig Christophersen, styremedlem (Via skype begge dager: kl. 10-12 7/12 og kl. 11-12, 

8/12, med på styreseminar og sak 81/19, 83/19, 84/19, 85/19) 

Fra Administrasjonen: Tone Granaas, generalsekretær 
    Sandra Szymanska, organisasjonssekretær 

 

Saksliste  

HS-sak 
72/19 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtakssak 

HS- sak 
73/19 

Underskrive tidligere godkjent protokoll pr. mail fra styremøtet 24/10, 2019 
Til etterretning 

HS- sak 
74/19 

Generalsekretærens orientering 
Orienteringssak 

HS- sak 
75/19 

Regnskapsrapport pr oktober-19, med balanse 
Tas til etterretning 

HS- sak 
76/19 

Internkontroll rapport – regnskap i utvalgte fylkesforeninger 
Tas til etterretning 

HS- sak 
77/19 

Evaluering av Landsmøtet 
Tas til etterretning 

HS- sak 
78/19 

Landsmøtesaker som skal følges opp i ny periode 
Vedtakssak 

HS- sak 
79/19 

Overordnet tiltaksplan 2020, basert på Handlingsplan vedtatt på Landsmøtet 
Vedtakssak 

HS- sak 
80/19 

Budsjett 2020, basert på Langtidsbudsjett vedtatt på Landsmøtet 
Vedtakssak 

HS- sak 
81/19 

Valg av sted for Landsmøte i 2021 
Vedtakssak 

HS- sak 
82/19 

Årshjul for organisasjonen 2020 
Vedtakssak 

HS- sak 
83/19 

Sakskart og tider for hovedstyremøter 2020 
Vedtakssak 

HS- sak 
84/19 

Oppnevning av regionansvarlige i Hovedstyret 
Vedtakssak 

HS- sak 
85/19 

Ressurspersoner fra Hovedstyret dedikert til å jobbe med support og klargjøring av 
fylkessammenslåingsprosesser 
Vedtakssak 

HS- sak 
86/19 

Planer og ressurser i arbeidet med ungdomsutvalget 
Vedtakssak 

HS- sak 
87/19 

Prosess og retningslinjer for behandling av styresaker 
Vedtakssak 

HS- sak 
88/19 

Eventuelt 
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HS-sak 
72/19  
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtakssak 
 
Vedtak 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 

HS- sak 
73/19 
 

Underskrive tidligere godkjent protokoll pr. mail fra styremøtet 24/10, 2019 
Vedtakssak 
 
Vedtak 
Protokoll fra styremøte 24/10 2019 underskrives iht tidligere godkjenning pr mail 
 

HS- sak 
74/19 
  
 

Generalsekretærens orientering 
Tas til etterretning 
 
Generalsekretær hadde en fyldig orientering rundt temaene; HMS, Personal, IT og ressurser, 
økonomi og fagarbeid og påvirkning 
 
Vedtak 
Informasjon ble tatt til etterretning 
 

HS- sak 
75/19 
  
 

Regnskapsrapport pr oktober-19, med balanse 
Tas til etterretning  
 
Regnskap 
Regnskapsrapporten viser at vi ligger bra an ift budsjett. Dog er det budsjettert med et stort 
underskudd i 2019. Estimert underskudd for 2019 ser dermed ut til å bli lavere en budsjettert. 
Vi har pr. 31. oktober et driftsunderskudd på ca - 286.000.  
 
Balanse 
Balansen viser at vi pr 31. oktober har ca 2.7 mill i fri egenkapital, der kun kun 1,7 mill kan 
brukes helt fritt. Resten er bundet opp i forpliktelser. 
 
Tiltak fremover: 
Vi må lete etter muligheter til å kutte kostnader og få inn mer inntekter fremover i 2020, for 
det er en svært lav og sårbar egenkapital, og et krevende og stramt budsjett. 
 
Vedtak 
Regnskapsrapport og balanse pr 31. oktober tas til etterretning, og styret ber 
admninistrasjonen ha fokus på kostnadskutt og innsatser for å øke inntektene. 
 

HS- sak 
76/19 
  
 

Internkontroll rapport – regnskap i utvalgte fylkesforeninger 
Tas til etterretning  
 
I 2018 ble Nord-Trøndelag og Buskerud valgt ut til internkontroll. 
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Rapporten er til informasjon og etterretning for regnskapsføringen videre for de det gjelder og 
er ment som en rettledning for de slik at vi sammen får fram den kvaliteten som både er 
ønskelig og nødvendig. 
 
Vedtak: 
Styret tar internkontrollrapporten til etterretning 
Styret ønsker at sekretariatet i 2020 gjennomfører samme prosess, med regnskapsservice til 
enkelte utvalgte fylkesforeninger. 
 

HS- sak 
77/19 
  
  
 

Evaluering av Landsmøtet 
Tas til orientering  
 
Totalvurderingen av landsmøtet viser at det var et vellykket og vel gjennomført landsmøte. 
Ønske om at kandidater på valg presenterer seg selv, så alle får ansikt på kandidatene, samt at 
fylkestilhørighet står etter kandidatnavnet. Møtelederne var flinke - ibland gikk det litt for fort 
frem, men det har en som delegat ansvar for å si fra om. Nøkkelbånd med navn og program 
var satt pris på. Ønske om større bord i konferansesalen da det er mye papir å holde styr på.  
 
Fylkesforeningen i Vestfold gjorde en fantastisk jobb som vertskap. Det var et veldig godt 
planlagt og forberedt landsmøte, og det er tydelig at tillitsvalgte og medlemmer i 
fylkesforeningen i Vestfold har lagt ned en stor jobb bak dette. 
 
Vedtak: 
Styret tar evalueringen av Landsmøte med kommentarer til orientering. Sekretariatet sender 
på vegne av hovedstyret og sekretariatet en stor takk til fylkesforeningen i Vestfold. 

HS- sak 
78/19 
  
 

Landsmøtesaker som skal følges opp i ny periode 
Vedtakssak  
 
Protokollen fra landsmøtet 2019 er nå godkjent og underskrevet, sendt inn til Brønnøysund og 
tilgjengeliggjort for organisasjonen. 
 
Dette er sakene som er notert for videre oppfølging fra Landsmøtet: 
 

- Vedtekter oppdateres og korrektur leses, gjøres tilgjengelig på web så snart alt er klart. 
Det blir lagt opp til en printervennlig versjon på nett, men ikke trykket opp noe 
sentralt. 

- Valgkomiteens nye oppgave vedr interimstyrer blir lagt inn i retningslinjer for 
valgkomiteen 

- Landsmøte vedtak i sak 5.1 – Kommune- og regionreform 
- Landsmøte vedtak i sak 5.2 punkt 1 a 
- Landsmøte vedtak i sak 5.2 punkt 2 og 3 
- Landsmøte vedtak i sak 5.3 – Vedtekter og retningslinjer 
- Landsmøte vedtak i sak 6.1 – fordeling av 500.000,- i driftsmidler 
- Landsmøte vedtak i sak 6.3 – honorar til medlemmer av styret 

 
Vedtak: 
Styret godkjenner plan for oppfølging av Landsmøtesaker 
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HS- sak 
79/19 
  
 

Overordnet tiltaksplan 2020, basert på Handlingsplan vedtatt på Landsmøtet 
Vedtakssak  
 
Handlingsplanen gir hele organisasjonen en felles retning – et utgangspunkt for å prioritere og 
sette kraft til felles satsningsområder. 
I 2020 vil sekretariatet jobbe med disse områdene, og lage mer deltaljerte planer for temaene 
i form av årshjul med innsatser:  
 
Inntekter og ressurser 

➢ Vi ønsker å være gode på å beholde eksisterende medlemmer og attrahere nye 
medlemmer, både hoved- og støttemedlemmer 

➢ Vi må finne nye inntektsmuligheter og bli gode på å dele de gode ideene og 
inntektsmulighetene 

➢ Vi skal jobbe mer målrettet med å finne gode synergier mellom prosjekter og drift – jobbe 
mer helthetlig 
 
Organisasjonsutvikling 

➢ Vi ønsker å være gode på å bygge kompetanse og tilgjengeliggjøre maler/verktøy for 
ildsjeler og tillitsvalgte som gjør det enklere og morsommere å gjøre en frivillig innsats i Norsk 
Fosterhjemsforening. 

➢ Vi ønsker å bli enda bedre på å synliggjør, og takke for, all den fantastiske jobben som 
frivillige gjør i foreningen 

➢ Vi ønsker å synliggjøre vårt godt organiserte likepersonsarbeid ute i fylkene, og søke om 
statlige midler til å opprettholde og utvikle dette videre 
 
Påvirkningsarbeid og fag 

➢ Vi jobber for at fosterhjem og alle dets medlemmer skal oppleve rettssikkerhet i det å være 
fosterhjem, til fosterbarn beste 

➢ Vi ønsker å jobbe mer helhetlig og koordinert med påvirkningsarbeidet nasjonalt og lokalt 

➢ Vi ønsker å være en tydelig brukerstemme som politikere og myndigheter opplever at de 
trenger for å utforme en god fosterhjemsomsorg og gode, koordinerte og helhetlige 
tjenester/tiltak for fosterfamiliene 

➢ Vi må øke statusen innen fosterhjemsarbeidet og for organisasjonen, samt bidra til 
forståelse for hva som gir gode rammer for fosterfamiliene– hva ville Norge gjort uten 
fosterhjemmene? 

➢ Vi gir medlemmene hjelp til å mestre sitt fosterhjemsoppdrag, samt støtte og veiledning 
 
Vedtak: 

Styret godkjenner overodnet tiltaksplan for 2020 – 2022 
 

HS- sak 
80/19 
  
 

Budsjett 2020, basert på Langtidsbudsjett vedtatt på Landsmøtet 
Vedtakssak  
 
Det er krevende å få budsjettet i balanse. Det krever et stort arbeid på å skaffe inntekter samt 
å kutte kostnader. Det vil bli et resurskrevende arbeid i tid og personalinnsats i tiden 
fremover. 
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Vedtak: 
Styret tar fremlagt budsjett med informasjon til etterretning, og ber sekretariatet om å 
fortsette å finne kostnadskutt og mulige nye inntektskilder. Nytt og endelig budsjett for 2020 
ettersendes som elektronisk styresak før jul og behandles pr. mail.  
 

HS- sak 
81/19 
  
 

Valg av sted for Landsmøte i 2021 
Vedtakssak  
 
Landsmøter er en stor kostnad for foreningen, og vi bør derfor ta hensyn til dette i 
planleggingen av landsmøte i 2021. Rundt Gardemoen finnes flere konferansehotell, med 
gode fasiliteter, ulike kapasitet og prisklasser. Ved å legge landsmøtet til Gardemoen sparer 
foreningen både tid og penger. Fly til Gardemoen går direkte fra mange byer rundt om i 
Norge, uten behov for bytte av fly eller videre reise med tog eller buss.  
Norsk Fosterhjemsforening ble stiftet i 1981 – hvilket innebærer foreningen har 40-
årsjubileum i 2021. Hvis vi skal ha en markering av jubileet i samband med landsmøtet, er det 
større mulighet å invitere sentrale aktører på fosterhjemsfeltet hvis landsmøtet er plassert i 
nærheten av Oslo. 
 
Vedtak: 
Styret vedtar at Gardemoen (med omegn) skal være stedet for Landsmøte i 2021 og ber 
administrasjonen innhente tilbud fra egnede hoteller i området.  
Fylkesforeningen i Oslo og fylkesforeningen i Akershus vil bli forespurt om å henholdsvis være 
vertskapsfylke og ressurser for foreningens 40-årsjubileum.  
Saken skal opp igjen i neste styremøte 
 

HS- sak 
82/19 
  
 

Årshjul for organisasjonen 2020 
Vedtakssak  
 
Årshjul for organisasjonen skal være et levende dokument som vil bli oppdatert løpende. Den 
vil ligge på intranett, på sider for tillitsvalgte. 
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Vedtak: 
Styret godkjenner forslag til årshjul med kommende oppdateringer for organisasjonen i 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Årshjul 2020 

Januar Kontingentrefusjon fjerde kvartal 
Medlemsfakturering 
 

Februar Hovedstyremøte 
Årsmøte i fylkesforeningene før utgangen av februar 
Purring 1 sendes ut 
 

Mars Purring 2 sendes ut 
19. mars: frist for søknad hos Sparebankstiftelsen 
 

April 15. april: frist for søknad hos Landsrådet for Noregs barne- og 
ungdomsorganisasjonar (LNU) 
Kontingentrefusjon første kvartal 
Hovedstyremøte 
18.-17. april: Organisasjonskurs 
 

Mai 7.-8. mai Fosterhjemskonferanse i Oslo 
Fylkene mottar oversikt over medlemmer som ikke betalt - til oppfølging lokalt 
 

Juni Hovedstyremøte 
Ubetalte medlemskontingenter meldes ut 
 

Juli Sommerstengt 

August Kontingentrefusjon andre kvartal 
Hovedstyremøte 
10.-14. august: Arendalsuka – hvis finansiering 
 

September 15. september: frist for søknad hos Gjensidige Stiftelsen 

Oktober Kontingentrefusjon tredje kvartal 
23. oktober: Regional Fosterhjemskonferanse i Trondheim – hvis finansiering 
24. oktober: Ledersamling 
Hovedstyremøte 
 

November  

Desember Hovedstyremøte 
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HS- sak 
83/19 
  
 

Sakskart og tider for hovedstyremøter 2020 
Vedtakssak  
 
Styremøte 1 – lørdag 15/2 10-16 i Oslo 
Styremøte 2 – fredag 17/4 18-21 (organisasjonskurs) på Gardemoen 
Organisasjonskurs – lørdag og søndag 18-19/4 på Gardemoen 
Styremøte 3 (hvis behov) – digitalt 
(Arendalsuka – uke 33, hvis finansiering 10-14/8 i Arendal) 
Styremøte 4 – lørdag 29/8 10-16 i Oslo 
(Regional Fosterhjemskonferanse – hvis finansiering 23/10 i Trondheim) 
Styremøte 5 – fredag 23/10 18-21 i Trondheim 
Ledersamling – lørdag 24/10 i Trondheim 
Styremøte 6 (hvis behov) – digitalt 
Styremøte 7 – fredag 4/12 julehygge fra kl. 18, lørdag 5/12 10-16 i Oslo 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner sakskart og tider for hovedstyremøter i 2020, med de endringer som kom 
frem i møtet. 
 

HS- sak 
84/19 
  
 

Oppnevning av regionansvarlige i Hovedstyret 
Vedtakssak  
 
Det har i tidligere år vært utpekt styremedlemmer i hovedstyret som har et særskilt ansvar for 
fylkeslagene pr. Region. Hensikten er: 

- Norsk Fosterhjemsforening skal fremstå som en enhetlig organisasjon med 
fylkesforeninger 

- Det skal være god flyt av informasjon mellom foreningens ledd.  
Kontaktpersonen skal minske eventuell avstand mellom fylkesforening og Norsk 
Fosterhjemsforening sentralt 
 
Retningslinjer og oppgaver for regionkontakter: 
•Er tilgjengelig for oppklaring og støtte for fylkesstyre på e-post og telefon 
•Kan bistå fylkesforening ved uklarheter/uenigheter innad i fylkesstyret, eventuelt veilede for 
videre prosesser 
 
Regionkontakter: 
Region Øst – Merete Skaarud 
Region Sør – Stig Christophersen 
Region Vest – Gunnel Broshaug 
Region Midt – Inge Kirknes 
Region Nord – Helle Christensen 
 
Vedtak: 
Styret vedtar følgende retningslinjer for regionskontakter, og fordeling av ansvar for support 
av fylkesforeningene i regionene. 
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HS- sak 
85/19 
  
 

Ressurspersoner fra Hovedstyret dedikert til å jobbe med support og klargjøring av 
fylkessammenslåingsprosesser 
Vedtakssak 
 
Med bakgrunn i Landsmøtesak 5.1/19, vil hovedstyret ha ressurspersoner som skal bistå 
fylkesforeningene der det startes opp sammenslåingsprosesser og hvor fylkene ønsker 
support og hjelp.  
 

Vedtak: 

Styret vedtar at følgende styremedlemmer har en support- og klargjøringsrolle i å bistå 

fylkesforeninger som ønsker det/trenger det fremover, og informere tilbake til hovedstyret og 

generalsekretær om status og behov: 

Stig Christophersen og Inge Kirknes 
 

 
HS- sak 
86/19 
  
 

 
Planer og ressurser i arbeidet med ungdomsutvalget 
Vedtakssak  
 
Ungdomsutvalget, med Helle Christensen og Solfrid Ruud Rekdal som fremste initiativtakere, 
utfører i dag alene alt arbeid for ungdommer i foreningen. De tilbyr ulike kurs, utflukter, 
aktiviteter, og i samarbeid med Ung Norge finnes det tilbud om Ungdomscafé en gang per 
måned.  
 
Målet med arbeidet er å skape møteplasser for ungdom i fosterhjem, kurs og 
utviklingsaktiviteter for mestring, utvikle nasjonale og lokale brukermedvirkere og 
likepersoner blant ungdom.  
Landsmøtet 2019 vedtok i SAK 5.3 
 følgende vedtektsendring i § 2-1 HOVEDMEDLEMSKAP: “Et fosterhjem har ett medlemskap, 
alle hjemmeboende barn i husstanden, fra 16 –25 år, har de samme rettigheter og plikter i 
organisasjonen.” 
 
Arbeidet med ungdomsutvalget og for ungdommens involvering og innflytelse i Norsk 
Fosterhjemsforening, samt aktivitetstilbud for ungdommer, bør derfor bli lagt enda mer vekt 
på fremover. 
 
For å forankre Ungdomsutvalget bedre i foreningen, foreslår sekretariatet at utvalget i tillegg 
til dagens utforming med Helle Christensen og Solfrid Ruud Rekdal, skal få aktiv hjelp og 
support fra sekretariatet i arbeidet med planlegging, budsjettering og ressurser i utvalget. 
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Fremdriftsplan og budsjett ungdomsutvalget 2020 

AKTIVITETSPLAN 2020 

 
AKTIVITET INNHOLD TID/STED/ANSVAR 

Nye ungdom til Ungdomsutvalget 
for  
2020-2021 

• Utvalget skal bestå av 2 
fosterbarn og 2 biologiske 
ungdommer 17 – 22 år, ledet 
av to voksne representanter 
fra Norsk 
Fosterhjemsforening 

• Sender ut en forespørsel til 
fylkesforeninger i Viken, 
Innlandet, Vestfold og 
Telemark 

• Kandidater velges ut fra kjønn 
og geografi. 

 
 
 
 
 
 
November 2019 
Lage skriv: Helle og Solfrid 
Utsendelse: Sekretariatet 
 
Februar 2020 
Kandidater utvelges og kontaktes 
Ansvar: Helle og Solfrid 

Samarbeidsmøte med Ung Norge • Avklare roller og oppgaver 

• Planlegge vårens 
Ungdomskafeer 

Solfrid kontakter Ung Norge og 
avtaler møtetidspunkt 
Møte oktober 

2 arbeidsmøter i 
Ungdomsutvalget 

Ungdommenes medvirkning i  
Aktivitetsplan for 2020-2021 
Evaluere årets kursprogram – 
planlegge kursprogrammet 2021 

Februar 2020 
 
Høst 2020 
(etter siste kurs er avholdt) 

Ungdoms kurs 2020 
1: Hvordan forstå hvorfor jeg føler 
og reagerer som jeg gjør 
2: Hvordan forstå fosterbroren og 
fostersøstera mi 
3: Hvordan mester forventningen 
i voksenlivet. 
Innføring i strategier med bruk av 
sosiale ferdigheter 

 
Kurs for fosterungdom 
 
Kurs for biologiske ungdom 
 
 
Kurs for fosterfamiliens 
ungdommer, 17 – 22 år 

 
Kursholder: Marianne Borgen 
Høst 2020 Sted: Røyken 
Kursholder: Marianne Borgen 
Vår 2020 Sted: Trøndelag eller 
Rogaland? 
Kursholder: Patrich Glavin 
Høst 2020 Sted: Forslag Røyken 
 

Ungdomskafe i samarbeid med 
Ung Norge 

Kafe en lørdag i måneden 
 

Sted: Ung Norge senter, Nedre 
Bekkelaget Oslo 

 
 
 

BUDSJETT 2020 
Dato Sak Budsjett 100 000 

Vår og høst 2020 2 Arbeidsmøte                                                      15 000 

Vår 2020 Hvordan forstå fosterbroren og fostersøstera mi 
Sted: Røyken 
Kursholder  
3 medlemmer i Ungdomsutvalget 
Kursdeltakere betaler for kost og losji  

  
 
                          
                          15 000 
                          10 000         

Høst 2020 Hvordan forstå hvorfor jeg føler, reagerer som 
jeg gjør,  
Sted: Trondheim 
 

Kursholder 
3 medlemmer i Ungdomsutvalget 
Kursdeltakere betaler for kost og losji 
Kursavgift 

 
 
                           
                          25 000 
                          15 000 
 
  

10 000 
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Høst 2020 Hvordan mestre forventningen i voksenlivet 
Sted: Røyken 
 

Kursholder 
3 medlemmer i Ungdomsutvalget 
Kursdeltakere betaler for kost og losji 
Kursavgift 

  
 
 

                           25 000 
                           10 000 
 
 10 000 

 Ung Norge 
Ungdomskafe og samarbeidsmøter 
Reiseutgifter  

                               
 
                            5 000                   

Utgifter                          120 000 

Inntekter  20 000 

 
 
Vedtak: 
Styret vedtar vedlagt plan med budsjett for arbeidet med ungdomsutvalget med de endringer 
som kom frem i møtet, bl.a. justering inntekter.  Styret ønsker at sekretariatet involverer seg, 
og involveres, i arbeidet med ungdomsutvalget. Dette arbeidet skal bli en del av 
organisasjonsarbeidet i Foreningen, der man utvikler synergier for helheten i Foreningens 
arbeid. 
 
Helle og Solfrid som gjennomfører arbeidet i ungdomsutvalget gjør dette i form av å være 
ressurspersoner, dette er ikke verv. De har ikke budsjettansvar. Budsjettansvaret ligger hos 
sekretariatet og hovedstyret.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Side 11 av 12 
 

HS- sak 
87/19 
 

Prosess og retningslinjer for behandling av styresaker i hovedstyret 
Vedtakssak 
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Vedtak: 
Styret vedtar retningslinjer for behandling av styresaker.  
Retningslinjene vil medføre endringer i måten Foreningen arbeider før/under/etter et 
Hovedstyremøte. Fylkesforeningene oppfordres til å spille inn saker til Hovedstyremøter iht 
tidsfrister og retningslinjer i prosessen. Innkalling med saksliste vil sendes ut til hele 
organisasjonen og ansatte en uke før styremøtet, og innkalling med fullstendige sakspapirer 
sendes ut til hovedstyret, revisor og kontrollkomiteen. Protokollen sendes ut til alle. 

HS- sak 
88/19  

Eventuelt 
 
Vedtak 1 
Det er meldt inn 1 sak fra Valgkomiteen til eventuelt, innkom kveld 6/12 2019. Saken får et 
eget saksnr. HS-sak 89/19 
 
Vedtak 2 
Et arbeidsutgvalg er nedsatt i hovedstyret, og består av styreleder, nestleder og 
generalsekretær. 

HS – sak 
89/19 

Interimsstyre i Akershus – innstilling av valgkomiteen 
Vedtakssak 
 
Valgkomiteen har innstilt følgende personer til å danne et interimsstyre i Norsk 
Fosterhjemsforening Akershus: 

Leder Hanne Nerland 

Nestleder Ellen Katrin Enge 

Styremedlem Wenche S. Sørlie 

 
Vedtak: 
Styret godkjenner Valgkomiteens innstilling før interimsstyre i Akershus frem til årsmøte i 
2020 

 
Oslo, desember 2019 

  

Lene P. Våmartveit 
Styreleder 

Merete Skaarud 
Nestleder 

Gunnel Broshaug 
Styremedlem 

Helle Christensen 
Styremedlem 

Inge Kirknes 
Styremedlem 

Stig Christophersen 
Styremedlem 


