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PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 

18. juni 2020 
Elektronisk via Microsoft Teams 

 

 
Til stede:    Lene P. Våmartveit, styreleder 
    Merete Skaarud, nestleder 
    Inge Kirknes, styremedlem (til stede fra sak 21/20) 
    Helle Christensen, styremedlem 
    Gunnel Broshaug, styremedlem 

Stig Christophersen, styremedlem 
 

Fra administrasjonen: Tone Granaas, generalsekretær 
    Sandra Szymanska, organisasjonssekretær 

 

Saksliste  

HS-sak 19/20 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtakssak 

HS-sak 20/20 
 

Regnskapsrapport, med balanse 
Tas til etterretning 

HS-sak 21/20 Orienteringer fra GS 
Tas til orientering 

HS-sak 22/20 Utvikling og konseptualisering av foreningens hjelpetilbud til medlemmene 
Vedtakssak 

HS-sak 23/20 
 

Digital rekrutteringskampanje med bruk av medlemsfordeler 
Vedtakssak 

HS-sak 24/20 
 

Eventuelt 
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HS-sak 19/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtakssak 
 
Vedtak 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 

HS-sak 20/20 Regnskapsrapport, med balanse 
Tas til etterretning 
 
Vi har et resultat som viser at vi ligger ca 412.000,- over budsjett pr mai. 
 
Inntekter:  
Ift periodiseringen av kontingenter ligger vi over budsjett, og noe også på annonsesalget 
i FK. Det er allikevel knyttet usikkerhet til realiseringen av videre budsjettall for inntekter 
resten av året.  
Det ble budsjettert noe optimistisk vedr offentlig støtte, så her ligger vi under budsjett 
selv om vi har fått mer midler i driftsstøtte i 2020 enn de siste årene. 
 
Kostnader:  
Ligger i all hovedsak under budsjett, bortsett fra noe mer på personalkostnader pga 
pensjon.  
 
Siden vi i dag vet at vi ikke når målet i budsjettet når det gjelder driftsstøtte fra BufDir, 
bør dette justeres i et revidert halvårsbudsjett for å få best mulig reelt bilde av den 
økonomiske situasjonen og handlingsrommet fremover.  Noen andre justeringer vil også 
gi oss større treffsikkerhet. Budsjettet skal fremdeles være et budsjett i balanse etter 
revideringen, og legges frem for styret.  
 
Vedtak 
Styret tar regnskapsrapport med balanse til etterretning 
 

HS-sak 21/20 
 

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 22/20 
 

Utvikling og konseptualisering av foreningens hjelpetilbud til medlemmene 
Vedtakssak 
 
Bakgrunn 
Med utgangspunkt i foreningens formål, handlingsplan og tiltaksplan samt medlemmenes 
tilbakemelding i kartlegging av hva som er viktig for de ved medlemskap i foreningen, er det 
behov for å organisere og tydeliggjøre foreningens hjelpetilbud til medlemmene. 
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Det er i dette forslaget også tatt hensyn til en effektivisering mht bruk av ressurser, optimalisere 
den kapasitet og kompetanse vi har og tilgjengeliggjøre denne i større grad.  
 
Målsettingen 
Øke antall medlemmer ved å tilgjengeliggjøre og synliggjøre medlemsfordelene vi tilbyr innen 
«Hjelp og Rådgivning». 
 
Modell og konsept 

 
SOS – spørsmål og svar, tilgjengelig for alle 
Det er mange problemstillinger og temaer som går igjen i rådgivningen. De ønsker vi å 
tilgjengeliggjøre hjemmesiden, som en lett tilgjengelig 24/7 hjelp. Her fylles det på og 
oppdateres 2 ganger i året, eller ved aktuelle temaer som kommer ad-hoc. Fag- og IP ansvarlig 
har ansvaret for at dette skjer. Denne tjenesten er åpen for alle som besøker våre sider. 
 
Fosterhjemsavtale sjekkliste – før inngåelse av avtale, medlemsfordel 
Hva må du klargjøre og passe på før du inngår en avtale som fosterhjem? Du får en 
forebyggende sjekkliste som gjør at du kan unngå mye usikkerhet og misforståelser etter 
plassering. Denne kan også være et utgangspunkt for et vedlegg ti Fosterhjemsavtalen på lenger 
sikt.  
 
Likepersonsarbeid (LP arbeid) i foreningen – medlemsfordel  
Det har tidligere vært LP prosjekt i foreningen og i forbindelse med dette utarbeidet materiell 
både til opplæring av LP arbeid i individuelle samtaler og gruppesamtaler. Dette materiellet har i 
seg mye solid og ennå aktuelt, og trengs kun å fornyes noe. Det som synes å mangle er en 
systematisk implementering, opplæring og organisering av dette viktige hjelpetilbudet, samt en 
god forankring i sekretariatet og HS. 
 
Avklaringer vedrørende LP arbeidet: 

• En likeperson er en person som har meldt sin interesse for rollen og som foreningen selv 
har definert til å ha en særskilt rolle i organisasjonens likepersonsarbeid.  

• En likeperson må være tilgjengelig for organisasjonens medlemmer. 
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• Likepersonsarbeidet består av en organisert overføring av personlige erfaringer mellom 
personer.  

• Likepersonen har normalt lengre og mer bearbeidet erfaring enn den andre personen.  
• Foreningen har gjennom sine fylkesstyrer etablerte rutiner for rekruttering, 

kvalitetssikring og utvikling av sine likepersoner, og alle likepersoner skal være registrert 
i medlemsregisteret.  

• Likepersonarbeidet i foreningen finansieres lokalt av fylkene, mens sentralt ledd er 
ansvarlig for å utvikle maler, rutiner, kursinnhold, nasjonal LP telefon og veilede 
likepersoner som trenger det 

• Den som ønsker å bli likeperson henvender seg til fylkesstyret, som gjør en vurdering av 
behovet for nye likepersoner i fylket. 

• Fylkesstyret ber sekretariatet om å sende kursmateriell digitalt og kunnskapstest til 
potensiell ny likeperson. Sekretariatet gir beskjed til fylkesstyret om personen har 
bestått eller ikke. 

• Fylkesstyret utnevner og «avslutter» likepersoner i fylket og gir beskjed til sekretariatet 
• Fylkesstyret sender info til sekretariatet om oppnevning/avslutning av 

likepersonsoppdrag.  
• Sekretariatet har ansvar for å få inn underskrevet taushetserklæring, registrere 

personen som likeperson i medlemsregisteret og denne føres opp med navn og 
telefonnr på nettsiden for likepersoner man kan kontakte. 

• Det opprettes en nasjonal LP telefon i foreningen, ett sentralt telefonnr som kan 
betjenes av alle likepersoner 

• Det lages en nasjonal vaktliste og opplæring av det tekniske (app?) 
• En tillitsvalgt i HS har ansvaret for den nasjonale vaktlisten med bistand fra sekretariatet 
• Den/de som har telefonvakt må sørge for at samtalene kan foregå uforstyrret og at 

taushetsplikten er ivaretatt. 
 
Vi har laget et utkast til kurs, lavterskel, som kan tas på enkleste måte via en guidet PowerPoint 
presentasjon. Etter denne får kursdeltakeren en kunnskapstest i form av en type quiz som må 
bestås. Vi ønsker at medlemmene i fylkesstyret skal teste ut opplegget først, komme med 
tilbakemeldinger og evaluering. Vi endrer det som trengs. Fylkene rekrutterer så inn personer 
som egner seg og har lyst til å være LP. Så tar de kurset, og etter hvert har vi en pool som kan ta 
vaktordning på en nasjonal LP Telefon. 
Det er også søkt midler via stiftelsen DAM til et litt mer «proft» kursopplegg, sammen med OBF, 
med filmer som skal lages.  
 
Nasjonal Rådgivningstelefon 
Fag- og IP ansvarlig følger opp rådgiverne og fanger opp ev nye problemstillinger eller saker som 
må løftes på systemnivå. Også saker som skal inn under SOS – spørsmål og svar fanges opp fra 
rådgivningstelefonen. Vi ønsker at de telefonene som kommer inn skal være komplekse 
problemstillinger og at andre henvendelser blir kanalisert via Spørsmål og svar, samt 
Likepersontjenesten. 
 
Fordelsavtale med håndplukkede advokater – kun medlemsfordel 
Vi har en ansatt advokat i sekretariatet, men hun kan ikke gå inn i enkeltsaker. Hun må jobbe på 
systemnivå, samt bistå rådgiverne med problemstillinger som kommer inn. Flere eksterne 
advokater/advokatkontorer med god og relevant erfaring har sagt ja til: 

- Gi en gratis avklaringssamtale 
- Gi 20% avslag til NFFs medlemmer (de har ulike priser, og avtalen er mellom 

medlemmet og advokaten) 
- Være med i et juridisk nettverk som har til hensikt å styrke fagområdet på feltet, også på 

systemnivå 
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- Noen kan bistå med nasjonale webinar innen rettigheter/jus for medlemmer etter 
avtale med oss 

 
Avslutning 
Alt dette skal vi bruke aktivt og synliggjøre som medlemsfordeler i bl.a. rekrutteringskampanjer.  
Flere medlemmer betyr sterkere stemme for saken, potensielt flere frivillige og ildsjeler, og mer 
stabil økonomi.  

 
Vedtak 
Hovedstyret ber sekretariatet om å igangsette prosessen med å utvikle og videre 
iverksette Hjelpetilbudet til medlemmer som beskrevet.   
Fylkesstyrene inviteres til å gjennomgå organisering og kursopplegg for LP arbeidet i 
organisasjonen. Det blir arrangert regions-møter etter sommeren med LP arbeid i 
foreningen som tema og gjennomgang av både organisering, økonomi og kursopplegg. 
 

HS-sak 23/20 
 

Digital rekrutteringskampanje med bruk av medlemsfordeler 
Vedtakssak 
 
Norsk Fosterhjemsforening ønsker å være gode på å beholde eksisterende medlemmer 
og attrahere nye medlemmer, både hoved- og støttemedlemmer (Handlingsplan 2019-
2021)  
 
Per 8/6-20  har vi: 
3580 medlemmer hvorav 128 er støttemedlemmer. 
213 abonnenter 
Antall avsluttede medlemmer i år er 361, hvorav 6 er støttemedlemmer. Antall nye 
medlemmer hittil i år er 117, jmf med 232 nye medlemmer samme periode forrige år. 
Antall avsluttede abonnenter i år er 18 og antall nye abonnenter i år er 5. Vi antar at 
dette kan skyldes at det er blitt rekruttert færre fosterhjem under pandemien, samt at 
medlemskap i frivillige organisasjoner har ikke hatt fokus under denne tiden. 
 
Vi går i minus på antall medlemmer og ser en nedgang på antall nye medlemmer i 
forhold til samme periode i 2019. Det er derfor viktig at foreningen aktivt jobber med å 
synliggjøre medlemsfordeler og hjelpetilbud, skreddersyr budskap mot våre ulike 
målgrupper, for å attrahere nye medlemmer og for å beholde eksisterende medlemmer. 
 
Mål for kampanjen og innretning 
Det er budsjettert med medlemskontingent på 1.900.000,- på årsbasis i 2020.06.08 
Pr nå har vi nådd rundt 1.550.000,- i kontingentinntekter. Vi mangler altså 350.000,- i 
kontingentinntekter resten av året, noe som utgjør ca 650 medlemmer. 
Vi ønsker å iverksette to kampanjer, der måltallet er 325 betalende medlemmer pr kampanje.  
 
En kampanje nå i sommer og første del av høsten – tema: 
«Hva skulle Norge gjort uten fosterhjemmene?!» 
 

Målgrupper: Budskap: 

Ikke betalende medlemmer Et budskap som viser alt de får ved å være 
medlem – nye medlemsfordeler 
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Eksisterende medlemmer Et budskap der vi takker og vil at de skal 
rekruttere 1 familie eller 1 støttemedlem 

offentlige og private 
barnevernstjenester/BufEtat, etc 

Et budskap som får de til å melde inn sine 
fosterhjem fordi da lykkes de bedre med sin 
jobb ( +støttemedlemskap + abonnement) 

Målgruppe potensielle medlemmer Et budskap som viser at vi kan hjelpe de, hos 
oss får de et fellesskap, støtte og rådgivning – 
alle medlemsfordeler 

 
Andre kampanje sen høst, okt til desember – tema: «Hjem til jul!» 
Det er mange slags hjem, og flere tusen av Norges barn bor i et fosterhjem. Disse 
fosterhjemmene har tatt på seg et av Norges viktigste samfunnsansvar. 
 
 

Målgrupper:  Budskap: 

Medlemmer Gi et støttemedlemskap til jul til andre 
familiemedlemmer, besteforeldre, onkler tanter 
etc. Bli fast 

offentlige og private 
barnevernstjenester/BufEtat, etc 

meld inn dine fosterhjem – det gir de en ekstra 
trygghet og du får gjort din jobb enda bedre… 

Målgruppe potensielle medlemmer  Et budskap som viser at vi kan hjelpe de, hos 
oss får de et fellesskap, støtte og rådgivning – 
alle medlemsfordeler 

Øvrig befolkning: Støtt arbeidet til Norsk Fosterhjemsforening – 
bli medlem, støttemedlem, fast giver, ad-hoc 
donasjon 

 
Tidslinje for kampanjene 
Kampanje 1 vil rulles ut sammen med lansering av hjelpetilbud (advokatsamarbeid, 
spørsmål og svar etc.). Beregnet dato 19. juni. Kampanjen vil løpe gjennom hele 
sommeren og frem til 30. september 
 
Kampanje 2 vil starte medio oktober og vare frem til jul. 
 
Plattformer for kampanjene 
Kampanjen vil synes på egen nettside, sosiale medier, nyhetsbrev og i 
Fosterhjemskontakt. 
 
Sosialemedier i fylkene – Facebook 
Det er ikke enkelt å drive digitalrekruttering når fylkesgruppene både er både private og 
lukkede. Vi anbefaler at alle fylkessider på FB fremdeles er private grupper – dvs du må 
være medlem for å se hva som deles og legges ut og hvem som er der. Men vi anbefaler 
at de ikke lengre er lukkede. Når de er lukkede kan de heller ikke søkes opp av 
potensielle medlemmer, ei heller kan man aktivt rekruttere til de hemlige gruppene. 
Ved at de er private men åpne må alle godkjennes av et medlem eller en administrator 
og vedkommende kan anbefale medlemsskap for de som ikke har dette, eller slippe nye 
betalende medlemmer inn.  
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Skillet mellom «offentlige», «lukkede» og «hemmelige» grupper er byttet ut med 
«offentlige» og «private» grupper. I de offentlige gruppene kan hele verden se hva som 
er postet der og hvem som er medlemmer. I de private gruppene skal det bare være 
medlemmene som kan se innleggene og hvem som er med i gruppen. 
https://about.fb.com/news/2019/08/groups-privacy-settings/ 
 

 
 
Vedtak 
Hovedstyret støtter planene og ser frem til å høre om resultater fra kampanjene. Både 
kvantitative resultater og læringspunkter, erfaringer som vi blir klokere av.  
 
Regionkontaktene tar kontakt med sine fylkesledere for å informere vedr 
Fylkesgruppene, og Org. sekretær bistår ved selve omgjøringen med at gruppene ikke 
lenger skal være lukkede, men private åpne.  
 

HS-sak 24/20 
 

Eventuelt 
 
Vedtak 1  
Det er meldt inn 1 sak fra Valgkomiteen til eventuelt, innkom 18/6 2020. Saken får et 
eget saksnr. HS-sak 25/20 
 

Vedtak 2 - diskusjonssak 
Adopterende fosterforeldre mister eventuelle tiltak når barnet er adoptert, men barnet 
har fortsatt samme behov. Dette er en gruppe som ikke blir fanget opp.  
Hvordan Norsk Fosterhjemsforening eventuelt kan ivareta, ta stilling til, og organisere 
målgruppen vil bli tatt videre i saksfremstilling ved neste hovedstyremøte. 
 

HS-sak 25/20 
 

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

Leder Stein Nilssen 

https://about.fb.com/news/2019/08/groups-privacy-settings/
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Nestleder Randi Irene Dragland 

Sekretær Elisabeth Hansen 

Kasserer Maren Stangnes 

Styremedlem Britt-Elin Strandli 

 
Vedtak: 
Styret godkjenner Valgkomiteens innstilling av interimsstyre i Troms frem til årsmøte i 
2021. 
 

 
Oslo, juni 2020  

 

Lene P. Våmartveit 
Styreleder 

Merete Skaarud 
Nestleder 

Gunnel Broshaug 
Styremedlem 

Helle Christensen 
Styremedlem 

Inge Kirknes 
Styremedlem 

Stig Christophersen 
Styremedlem 


