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Styresammensetningen i 2019 har vært følgende:  
Hilde Smith – leder og kasserer. Gjenvalgt for ett år på årsmøtet i 2019. Hadde i tillegg 

kassererfunksjon sammen med nestleder.   

Renate Lervik Bjorvand– nestleder – med-kasserer.  

Hildegunn Fossheim – styremedlem –nytt styremedlem.  

Thorunn Lunde – styremedlem og sekretær.  

 

Styret fungerer som valgkomité. 

Revisor: May Elisabeth Lorenz og Otto Haaheim  

 

Økonomi: Se regnskap. Styret vil ellers bemerke at Grasrotandelen har gitt inntekter, og 

er takknemlig for alle medlemmene som bidrar på denne måten.  

 

Medlemstall: Det er registrert 12 innmeldinger i 2019, og 12 utmeldingen. Dermed er 

medlemstallet stabilt. Bakgrunn for utmeldelse er i hovedsak at medlemmene ikke lenger 

er fosterhjem. Medlemmers som registreres som utmeldt sentralt, blir kontaktet for å høre 

om bakgrunnen for utmeldelsen. Dette også for å forsøke å fange opp de som eventuelt 

kun har glemt å betale kontingenten og som fortsatt ønsker å være medlem.  

 

Møtevirksomhet: Styret har avholdt 5 styremøter i 2019. 

Styret har hatt dialogmøter med BUFETAT, med Fosterhjemstjenestene i Kristiansand og 

i Lister-regionen i 2019. Også i 2019 har det vært gjort forsøk på å få til et møtepunkt med 

Barnevern Sør, men det har ikke latt seg gjøre å få til i 2019. 

 

Informasjonsarbeid: Styret har hatt samarbeid med BUFETAT, og har hatt mulighet til å 

presentere foreningen på samlingene i forbindelse med PRIDE-opplæringen.   

Styrets medlemmer har også fått henvendelser på telefon og e-post fra medlemmer som 

har hatt spørsmål knyttet til fosterhjemsoppdrag. Lokallagets oppgave her er først å fremt 

å gi råd om hvor disse kan henvende seg videre, og da er det i de fleste tilfeller 

rådgivningstjenesten til Norsk Fosterhjemsforening sentralt det som blir anbefalt.  

 

Kurs: Ingen i styret har deltatt på kurs i 2019. For første gang siden lokallaget ble re-

etablert, var det ingen fra styret som hadde mulighet til å delta på Organisasjonskurset 

våren 2019.  På Landsmøtet 2019 i Sandefjord, deltok leder, nestleder og sekretær på 

vegne av lokalforeningene.  

 

Medlemsaktiviteter: Året 2019 startet med medlemskveld på Søgne gamle prestegård, 

der Knut Hagen fra Barneverntjenesten Øst i Agder var informerte om fosterforeldres 

innsynsrett i egne personalmappen hos barneverntjenestene. Våren 2019 ble også det for 
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første gang arrangert medlemsaktivitet retter mot større barn, både 

biologiske og fosterbarn. Disse ble invitert til bowling og pizza på Lucky 

bowling i Kristiansand. Første søndag i september var det tradisjonen tro 

familiedag på Lindland gård.   

 

Fosterhjemskontakt: Styret har sendt inn informasjon om lokallagets aktiviteter til de 

fleste av Fosterhjemskontakt sine utgaver i 2019.  

 

Hjemmeside og Facebook: Informasjonen om fylkeslaget som ligger på hjemmesiden er 

stort sett statisk informasjon, mens Facebooksiden fungere mer direkte som en 

informasjons- og oppslagstavle.   

 

Representasjon: Styret har i 2019 ikke vært representert i andre fora.   

 

Høringsuttalelser: Norsk Fosterhjemsforening Vest-Agder sendt uttalelser inn til 

hovedstyret i forbindelse med saker som skulle opp der, men har ikke levert egne 

høringsuttalelser. 

 

 

Januar 2020 

Norsk Fosterhjemsforening Vest-Agder 

Hilde Smith (leder), Renate Lervik Bjorvand (nestleder), Hildegunn Fossheim 

(styremedlem), Thorunn Lunde (sekretær) 


