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PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 

15. februar 2020 
Storgata 10 a, Oslo 

 

 
Til stede:    Lene P. Våmartveit, styreleder 
    Merete Skaarud, nestleder 
    Inge Kirknes, styremedlem 
    Helle Christensen, styremedlem 
    Gunnel Broshaug, styremedlem 

Stig Christophersen, styremedlem 
 

Fra administrasjonen: Tone Granaas, generalsekretær 
    Sandra Szymanska, organisasjonssekretær 

 

Saksliste  

HS-sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtakssak 

HS- sak 02/20 Underskrive tidligere godkjent protokoll pr. mail fra styremøtene i desember 
Til etterretning 

HS- sak 03/20 Generalsekretærens orientering 
Til etterretning 

HS- sak 04/20 
 

Årsregnskap 2019 
Vedtakssak 

HS- sak 05/20 
 

Årsberetning 2019 
Vedtakssak 

HS- sak 06/20 
 

Rådgivningsrapport 2019 
Orienteringssak 

HS- sak 07/20 
 

Retningslinjer for sosiale medier i Norsk Fosterhjemsforening 
Vedtakssak 

HS- sak 08/20 
 

Organisasjonskurs april 2020 – temaer 
Vedtakssak 

HS- sak 09/20 
 

Valg av salgsbyrå for annonser i Fosterhjemskontakt fra 2021 
Vedtakssak 

HS- sak 10/20 
 

Valg av sted for Landsmøte i 2021 
Vedtakssak 

HS- sak 11/20 Utnevnelse av æresmedlem 
Vedtakssak 

HS- sak 12/20 
 

Eventuelt 
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HS-sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtakssak 
 
Vedtak 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 

HS-sak 02/20 Underskrive tidligere godkjent protokoll pr. mail fra styremøtene i desember 
Vedtakssak 
 
Vedtak 
Protokoll fra styremøtet og elektronisk behandling av styresaker i desember 2019 
underskrives iht tidligere godkjenning pr mail. 
 

HS-sak 03/20 Generalsekretærens orientering 
Tas til etterretning 
 
Generalsekretær hadde en fyldig orientering rundt temaene; HMS, Personal, IT og 
ressurser, økonomi, fagarbeid og påvirkning og prosjekter. 
 
Vedtak 
Informasjon ble tatt til etterretning. 
 

HS-sak 04/20 
 

Årsregnskap 2019 med balanse 
Vedtakssak  
 
Årsregnskap 2019 og balanse legges frem med kommentarer i eget vedlegg. 
Det var lagt opp til et budsjettert underskudd i 2019 med minus 1.259.560,- som 
årsresultat. 
 
Årsregnskapet viser et resultat bedre en budsjett, men med et underskudd på minus 
1.164.496,- 
 
Dette gjør et stort innhugg i en ellers sårbar egenkapital, slik at den frie egenkapitalen i 
foreningen nå kun er på 993.312,- 
 
Det må fremover jobbes videre med god kostnadskontroll, prioritering av ressurser og 
inntektsskapende innsatser. 
 
Vedtak 
Årsregnskap 2019 med balanse godkjennes og sendes revisor for revisors uttalelse.  
 

HS-sak 05/20 
 

Årsberetning 2019  
Vedtakssak  
 
Årsberetning 2019 sammenfatter året som gått for Norsk Fosterhjemsforening. 
 
Vedtak: 
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1) Hovedstyret godkjenner ved signering årsberetning 2019 
2) Årsberetning 2019 legges frem for landsmøtet 2021 
 

HS-sak 06/20 
 

Rådgivningsrapport 2019 
Orienteringssak 
 
Rådgiverne i Norsk Fosterhjemsforening, Karin Aas Haarberg og Eva Thomsen, har 
summert rådgivningstjenesten for 2019. 
 
Alle fylker er representert blant innringerne, og temaer som ble behandlet oftest har 
vært økonomi, samvær og det som samles under annet. 
Totalt 265 samtaler under 2019, mot 259 samtaler i 2018. 
Mange henvendelser er komplekse og omfatter flere temaer, og samtalene er ofte lange 
– i snitt 30 minutter. 
 
Vedtak: 
Hovedstyret tar Rådgivningsrapporten 2019 til orientering med tillegg/endringer etter 
de diskusjoner og endringer som kom frem i møtet. 
 

HS-sak 07/20 
 

Retningslinjer for sosiale medier 
Vedtakssak  
 
Norsk Fosterhjemsforening har retningslinjer for Facebook som ble utformet i 2016. 
 
Ved bruk av sosiale medier som ansatt og tillitsvalgt er det viktig at være tydelig med 
hvilken rolle man har når man kommenterer, privat eller ansatt/tillitsvalgt, og at man 
tenker gjennom HVA som legges ut av informasjon og bilder, og HVORFOR dette legges 
ut. Informasjonen vi publiserer må være i tråd med foreningens holdninger og 
synspunkt, slik at vi fremstår som den enhetlige organisasjonen vi er. 
 
For å oppnå beste bruk av sosiale medier, og for unngå uheldige situasjoner, er det 
viktig å ha gode retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte. Det legges derfor frem forslag 
til oppdaterte retningslinjene for sosiale medier. 
 
Vedtak: 
Hovedstyret vedtar oppdaterte retningslinjer for sosiale medier, som skal gjelde for hele 
foreningen. 
 

HS-sak 08/20 
 

Organisasjonskurs april 2020 – temaer 
Vedtakssak  
 
Med bakgrunn i den vedtatte Handlingsplanen, samt evalueringer fra forrige 
organisasjonssamling er det laget en skisse med forslag til temaer. 
 
Fra evalueringen etter organisasjonskurset 2019 ser vi at de ønsker mer tid på tvers av 
fylkene, men også mer tid i eget fylkesstyre. Tid for erfaringsutveksling og idemyldring. 
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Ønske etter noe mer konkret for de som er nye i styrene – hva forventes i de ulike 
styrerollene, organisasjonens oppbygging. «Konkrete råd for hvordan fylkesforeningen 
kan nå politikerne/lobbe», skaffe inntekter og medlemsrekruttering.  
 
Vedtak: 

Temaer vedtas etter de diskusjoner og endringer som fremkom i møtet. 

 

HS-sak 09/20 
 

Valg av salgsbyrå for annonser i Fosterhjemskontakt fra 2021 
Vedtakssak  
 
Bakgrunn 
Avtalen vi har med Bell Media går ut i 2020, og vi er i forhandling om en ny avtale for 
2021 og 5 nye år fremover. Det har gitt oss et mulighetsvindu til å utforske om det 
finnes andre leverandører som kan være aktuelle. 
Det er viktig å si at det er en risiko å bytte salgsbyrå av annonser. De viktigste momenter 
er satt opp som vi mener bør vurderes før vi velger, sammen med en risikoanalyse.  
Samlet vurdering fra denne analysen og kompetansen vi har fått om situasjonen gir oss 
mulighet til å komme med en anbefaling om å bytte leverandør av annonsesalg.  
 
Vedtak: 
Et enstemmig hovedstyre ber generalsekretær om å fortsette forhandlinger med HS 
Media og får mandat til å inngå ny avtale med disse basert på de rammebetingelser som 
er fremkommet i saksfremlegget. Det er viktig at overgangen mellom ny og gammel 
leverandør gjøres på en slik måte at annonsørene føler seg ivaretatt. 
 

HS-sak 10/20 
 

Valg av sted for Landsmøte i 2021 
Vedtakssak  
 
Hovedstyret vedtok i sak 81/19 Gardemoen (med omegn) som sted for Landsmøte i 
2021. På bakgrunn av dette er det innhentet tilbud fra flere konferansehotell i området. 
Hotell- og konferansekostnader på hotellene i området ligger på omtrent samme 
prisnivå. 
 
Forslag: 
Scandic Oslo Airport 22-24 oktober 2021 med helpensjon og konferansepakke per 
person, regnet på møtestart fredag ettermiddag til søndag lunsj: 
Enkeltrom: 3 735,- 
Dobbeltrom: 3 335,- 
Da vi ikke trenger dag pakke om fredagen, tilkommer leie av konferanserom: 15 000,- 
Møterom for hovedstyret om fredagen er uten ekstra kostnad. 
Foreningen får mulighet til å teste ut hotell- og konferansesenteret på 
organisasjonskurset 2020. 
 
Vedtak: 
Hovedstyret vedtar at Landsmøtet 2021 blir gjennomført helgen 22-24. oktober 2021, på 
Scandic Oslo Airport. 
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HS-sak 11/20 Utnevnelse av æresmedlem 
Vedtakssak  
 
Fra vedtektene til Norsk Fosterhjemsforening:  
§ 2-3 ÆRESMEDLEMSKAP  
En person kan bli utnevnt til æresmedlem i Norsk Fosterhjemsforening når:  
- En har utført et langvarig og godt fosterhjemsarbeid  
- En har utført et langvarig og godt organisasjonsarbeid for Norsk Fosterhjemsforening  
- Har gjort en langvarig innsats for fosterhjemsomsorgen  
 
Vedtak om utnevnelse av æresmedlem fattes av hovedstyret. Hovedstyret kan ikke komme 
med forslag til æresmedlemmer. Utnevnelsen skjer på landsmøtet. Det utnevnes ett 
æresmedlem for hvert landsmøte.  
 
Hovedstyret behandler forslag til æresmedlem en gang i hver landsmøteperiode. Det 
behandles på siste hovedstyremøtet før landsmøtet, dog senest 10 uker før landsmøtet 
avholdes.  
Det er landsmøtet som fastsetter kriterier for utnevnelsen av æresmedlemskap.  
Æresmedlemmet betaler ikke medlemskontingent.  
 
Tove M.S. Wahlstrøm ble avtakket og mottok diplom for æresmedlem under landsmøtet 
2019. Tove har en stor fagkompetanse etter sin lange fartstid innenfor barnevernsarbeid.  
Utføring av barnevernsarbeid gjennom mange år, førte til at hun utviklet et metodeverktøy 
for barnevernsbarna og de voksne rundt barna for å ta vare på deres livshistorie. Teknikken 
det bygger på kalles biografisk arbeid og beskrives i boken «Mitt liv». 
  
Tove har vært pådriver for faglige innspill til utvikling av fosterhjemsområdet og til at det 
offentlige har satt søkelyset på dette gjennom en egen fosterhjemsmelding og en NOU. 
Etter 12 år som generalsekretær har Tove M.S. Wahlstrøm en naturlig plass som 
æresmedlem i Norsk Fosterhjemsforening. 

 
Vedtak: 
Hovedstyret vedtar å utnevne Tove M.S. Wahlstrøm til æresmedlem i Norsk 
Fosterhjemsforening. 
 

HS-sak 12/20 
 

Eventuelt 
 
Vedtak 1 
Det er meldt inn 1 sak til eventuelt fra Norsk Fosterhjemsforening Hordaland. Saken får 
et eget saksnr: HS-sak 13/20. 
 

Vedtak 2 
Ledersamling 2020 får nytt sted og dato: lørdag 31. oktober 2020 i Storgata 10 A. 
Hovedstyremøtet i samband med ledersamlingen er også flyttet fra 23. oktober til 30. 
oktober. 
 

Vedtak 3 
Hovedstyret vedtar at Nofca-møte i Danmark 2020 ikke vil bli prioritert. 
 



 
 

Side 6 av 6 
 

HS-sak 13/20 
 

Søknad om dispensasjon fra vedtektene, fra fylkesforeningen i Hordaland  
Vedtakssak  

 
Bakgrunn for saken: 
Mail fra fylkesleder i Hordaland, mottatt 13/2-20: 
Hei! 
Vi i Norsk fosterhjemsforening Hordaland ønsker å søke Hovedstyret i Norsk 
fosterhjemsforening om dispensasjon til forsinket årsmøte i 2020. 
Styret i Norsk fosterhjemsforening Hordaland har dessverre denne vinteren vore preget 
av utfordringer på heimebane, der fleire har vore sjuke, det har vore 
sjukehusinnleggelse og operasjon for eit medlem og fleire har vore preget av 
utfordringer med fosterbarn og samarbeid med barneverntjenesten. Resultatet blei at vi 
vart forsinket med å sende ut innkalling til årsmøte, og då vi fekk denne på plass var vi 
komt så langt ut i januar at om vi skulle passe på 6-veker varselsfrist så havnet møtet til 
5.mars 2020. Eg som leder må berre beklage på det sterkeste at eg ikkje fekk følgt opp 
dette tidsnok, men også eg har hatt mykje sjukdom i heimen denne vinteren i tillegg til 
utfordringer med at vi har mistet fleire avlastningstiltak og mangel på hjelp fra 
barnevernet. 
Eg håper at hovedstyret vil godkjenne at årsmøtet blir forsinket. Vi vil også starte 
årsmøtet med å spørre om dei stemmeberettigede vil godkjenne at det blei forsinket. 
 
Mvh 
Kari Janne Stenersen 
Norsk Fosterhjemsforening Hordaland 
 
Vedtak: 
Hovedstyret anbefaler at årsmøtet i Hordaland gir fylkesstyret i Hordaland gis 
dispensasjon fra vedtektenes paragraf 5-1-1 Tidspunkt og Innkalling. 
Hovedstyret henviser videre til at det er fylkesårsmøtets stemmeberettigede som har 
det avgjørende ord vedrørende godkjenning av bruddet på vedtekten og forsinkelsen av 
møtets gjennomføring etter tidsfristen 29. februar. 
 

 
Oslo, februar 2020  

 

Lene P. Våmartveit 
Styreleder 

Merete Skaarud 
Nestleder 

Gunnel Broshaug 
Styremedlem 

Helle Christensen 
Styremedlem 

Inge Kirknes 
Styremedlem 

Stig Christophersen 
Styremedlem 


