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PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 

16. april 2020 
Elektronisk via Microsoft Teams 

 

 
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 14/20 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtakssak 

HS-sak 15/20 
 

Regnskapsrapport, med balanse 
Tas til etterretning 

HS-sak 16/20 
 

Salgsbyrå for annonser i Fosterhjemskontakt 
Orienteringssak 

HS-sak 17/20 
 

Generalsekretærens orientering 
Orienteringssak 

HS-sak 18/20 
 

Eventuelt 
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HS-sak 14/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtakssak 
 
Vedtak 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 

HS-sak 15/20 Regnskapsrapport, med balanse 
Tas til etterretning 
 
Resultatet pr februar viser 116.120, - dårligere enn budsjett. 
72 000,- av disse er knyttet oppimot ekstra IT kostnader på Visma (økonomi system) og 
utsendelse av purringer på kontingent. Resterende underskudd skyldes periodiseringen i 
budsjettet som skulle vært litt høyere i årets første to måneder.  
Vi har en fri egenkapital på kun 0.7 mill. 
 
Vedtak 
Styret tar regnskapsrapport med balanse til etterretning 
 

HS-sak 16/20 Salgsbyrå for annonser i Fosterhjemskontakt 
Orienteringssak 
 
Vedtak 
Styret ber administrasjonen om å fortsette arbeidet med å fase ut Bell Media på en 
måte som gir foreningen minst mulig risiko og mest mulig fortjeneste. 
 

HS-sak 17/20 
 

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 18/20 
 

Eventuelt 
 
Vedtak 1 
Det er meldt inn en sak til eventuelt fra Norsk Fosterhjemsforening Hedmark hvor man 
etterlyser tydelighet kring hvilke saker hovedstyret arbeider med og prioriterer, samt 
avklaring av betydelsen i landsmøtevedtak i sak 6.1/19 Fremtidig fordeling av 
driftsmidler til fylkesforeningene. Innspillet fra fylkesforeningen i Hedmark er mottatt, 
og hovedstyret vil arbeide med å synliggjøre prioriterte områder. Norsk 
Fosterhjemsforening Hedmark vil motta et skriftlig svar.  
 
 

Vedtak 2 
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Arendalsuka 2020 vil ikke bli prioritert. Bak beslutningen ligger økonomisk situasjon og 
usikkerhet i forhold til utviklingen av koronavirus. 
 

Vedtak 3 
Det vil bli invitert til regionmøte via Teams, med regionkontakt, fylkesledere samt 
styreleder og generalsekretær.  
 
 

 
Oslo, april 2020  

 

Lene P. Våmartveit 
Styreleder 

Merete Skaarud 
Nestleder 

Gunnel Broshaug 
Styremedlem 

Helle Christensen 
Styremedlem 

Inge Kirknes 
Styremedlem 

Stig Christophersen 
Styremedlem 


