
 

          Telemark    Org.nr. 893 891 692 

Sammen Synlig Sterk 

ÅRSBERETNING 

2019 

Styret har hatt følgende sammensetning i året som har gått: 

Leder:    May-Britt Soares  
Nestleder:   Trine Bakken 
  
Sekretær:   Katharina Frigaard 
Kasserer:   Hilde Granli 
 
Styremedlem:  Frøydis H. Stav 

Cecilie Andersen 
 
Varamedlem:   Yumi Soares Gjærum 
   Camilla Rød Selmer 
 
Revisor:   Sissel Winterkjær 
Valgkomite:   Styret 

Det har vært avholdt 1 årsmøte og 9 styremøter hvor det har blitt behandlet 72 saker. Det ble 
planlagt å holde 3 medlemsaktiviteter dette året, hvorav én aktivitet ble avlyst. I tillegg har det 
vært arrangert 9 kveldskaféer og 5 kafetreff (formiddag).  
 
Norsk Fosterhjemsforening Telemark teller pr 31.12.2019: 

 108 familier 

 15 familier innmeldte  

 14 familier utmeldte                             

 1 æresmedlem 

 5 støttemedlemmer  

 1 støttemedlem utmeldt 

Dette er en endring på + 1 familier fra året før.                                                    



Årsmøtet:  Årsmøtet 2019 ble avholdt 28.02.19 på La Bodega i Skien. Møtet ble 
ledet av Frøydis H. Stav. Det var 15 stemmeberettigede tilstede. 
Årsmøtet ble avsluttet med middag for de fremmøtte.  

 
Representasjon:  Som en del av organisasjonskurset deltok Cecilie Andersen og Trine 

Bakken på ledersamling den 26.04.19.  
   

Cecilie Andersen, Trine Bakken, Frøydis H. Stav, Hilde Granli og 
Katharina Frigaard deltok på organisasjonskurs på Olavsgaard 
gjestegård 26.- 28.04.2019. 
 
May-Britt Soares, Trine Bakken, Katharina Frigaard, Cecilie Andersen, 
Frøydis H. Stav, Yumi Soares Gjærum og Camilla Rød Selmer deltok 
på Landsmøtet 2019 25.10.19-27.10.19 i Sandefjord.  
 
Leder May-Britt Soares og nestleder Trine Bakken har hatt 
samarbeidsmøter med Fosterhjemstjenesten i Telemark representert 
ved avdelingsleder og Vesterled representert ved leder for region sør.  

 
                                                                                  

Medlemsaktiviteter: Lørdag 6.april ble alle medlemmer med fosterbarn og biologiske barn 

invitert til Villmarkscampen i Bamble for paintball og andre 

utendørsaktiviteter. Det ble servert pølser, lapper, kaffe og brus. Vi fikk 

god hjelp av Fresesarmeen og arrangementet ble vellykket for store og 

små. Det var 13 familier påmeldte med barn i alle aldre, spesielt fokus 

hadde vi på ungdommene denne gangen.  

Søndag 22.september 2019 ble det satt opp en familieaktivitet i Bø, 

ved Høyt og Lavt. Med løyper tilrettelagt til barn helt ned i 80 cm, var 

tanken at dette ville være noe for de fleste. Da selve klatringen er 

spredt over et større område, ble det avtalt tidspunkt for felles lunsj. 

Det ble også booket griller slik at de som ønsket det, kunne grille 

medbrakt grillmat. Langbordene ble, et fint samlingspunkt for de som 

ikke ønsket å klatre, og kunne isteden slå av en prat. Vi var totalt 11 

familier som kom, 39 store og små som kosa seg i det fine 

høstværet.  

 Tirsdag 5.november inviterte vi alle medlemmene våre til temakveld i 

Bufetats lokaler i Skien. Tema denne gangen skulle være trivsel på 

skolen, noe vi tenkte skulle være aktuelt både i forhold til små og store 

– fosterbarn og biologiske barn. Dessverre måtte vi avlyse denne 

temakvelden grunnet veldig få påmeldte.  

 Det har kommet ønsker om å ha aktiviteter mer spredt i fylket vårt, noe 

vi har prøvd å etterkomme etter beste evne. Da fylket vårt strekker seg 

over store geografiske områder, og medlemmene av styret er bosatt i 

Grenland, er vi avhengige av å rekruttere engasjement hos 

medlemmene ellers. Vi tar med oss dette arbeidet inn i 2020.  

  



 

Kafetreff og 

kveldskafe: I høst startet vi opp med kafetreff i Sannidal på dagtid, etter ønsker fra 

medlemmer der. Vi har gjennomført 5 kafetreff og ser at det har blitt et 

godt møtested for fosterforeldre i Sannidal/Kragerø regionen. Det har 

vært en god kjerne på 5-6 medlemmer som har spist lunsj sammen. Vi 

har gjennomført 9 kveldskafeer i Skien og 1 kafe i Bø i året som har 

gått. I Skien har vi vært 2-5 medlemmer og i Bø var det 2 medlemmer. 

Styret ønsker å fortsette med tilbudet i Sannidal og Skien og ønsker at 

flere av våre medlemmer ser det positive med å møte andre 

fosterforeldre i slike uformelle samlinger.   

 

Økonomi:   Foreningen har en sunn økonomi. Det har vært viktig for oss å holde 

kostnadene nede, samtidig som vi ønsker å opprettholde 

aktivitetsnivået for medlemmene våre. Vi ønsker at foreningens 

aktiviteter skal være gratis for våre medlemmer, men vi ser at på noen 

arrangementer kan det bli en egenandel.  

Kommunikasjon:  Vi har i løpet av 2019 brukt mail og Facebook for å dele informasjon 

med medlemmene våre. Medlemsregisteret ligger nå på SharePoint 

hvor medlemmene av styret har tilgang. Her oppdateres registeret av 

foreningen sentralt i henhold til gjeldende regler for personvern. 

Referater legges også på SharePoint. Dette gir en god oversikt og 

tilgang for både dette og kommende styrer. Norsk Fosterhjemsforening 

sender nå nyhetsbrev direkte til alle medlemmer, basert på det samme 

registeret. All informasjon legges i tillegg på Facebook-siden til 

fylkesforeningen, som vi oppdaterer jevnlig etter medlemslistene. Vi 

jobber stadig for å få en mer levende Facebook – og nettside, men vi 

ser at vi enda har en vei å gå her.  

Sammenslåing:  Etter fylkessammenslåingen 1.januar 2020 skal alle fylkesforeninger i 

Norsk Fosterhjemsforening etter hvert følge de nye fylkesinndelingene. 

Naturlig nok tar denne prosessen noe tid. Vestfold og Telemark 

fylkesforeninger har sagt seg villige til å starte denne prosessen nå i 

2020. Saken skal fremmes i årsmøtet, og dersom det blir vedtatt, vil vi 

starte en sammenslåingsprosess med det samme. I utgangspunktet vil 

ikke denne sammenslåingen få store konsekvenser for medlemmene 

våre. En større fylkesforening vil gi større rom for og variasjoner innen 

aktiviteter, men med noe større geografiske avstander. Her må veien få 

bli til mens vi går. 

Hovedforeningen:  Etter 11 år som generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening har Tove 

M. S. Wahlstrøm nå gått av med pensjon. Ny generalsekretær er Tone 

Granaas, som startet opp 1.november 2019. Foreningen jobber for 

større rettssikkerhet og trygge rammer for fosterfamiliene, til det beste 

for fosterbarna. De har en aktiv nettside og Facebookside, i tillegg til 

bladet «Fosterhjemskontakt». De driver rådgivningstelefonen og 

arrangerer kurs og konferanser både for fosterforeldre og relevante 

yrkesgrupper.  



Sluttord:   Styret arbeider godt sammen, og har en god arbeidsfordeling. Styret 

har lagt aktivitetene på et nivå der det er mulig å drive foreningen på 

en god måte da dette gjøres på styrets fritid. 2020 blir et spennende år, 

med eventuell sammenslåing med Vestfold. Vi ser positivt på 

fremtiden, da vi blir en større forening og kan få et enda større 

engasjement blant medlemmene våre. Selv om vi tror denne 

prosessen skal forløpe uten store ringvirkninger for medlemmene våre 

ber vi om forståelse for at dette kan bli et år med stor omveltning. Vi 

jobber kontinuerlig for rekruttering, engasjement og treffpunkt for store 

og små i medlemsfamiliene våre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


