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PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 

27. august 2020 
Elektronisk via Microsoft Teams 

 

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

Stig Christophersen, styremedlem 

 
 Ikke tilstede:   Gunnel Broshaug, styremedlem 

 

Fra administrasjonen: Tone Granaas, generalsekretær 
    Sandra Szymanska, organisasjonssekretær 
 

Saksliste  

HS-sak 26/20 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtakssak 

HS-sak 27/20 
 

Regnskapsrapport, med balanse 
Tas til etterretning 

HS-sak 28/20 Revidert Budsjett 
Vedtakssak 

HS-sak 29/20 Orienteringer fra GS 
Tas til etterretning 

HS-sak 30/20 Lokaler og prosess fremover 
Tas til orientering 

HS-sak 31/20 Tilpasning av logo/farger til digitale flater 
Vedtakssak 

HS-sak 32/20 Ledersamling 2020 
Vedtakssak 

HS-sak 33/20 Regionsamlinger på Teams 
Vedtakssak 

HS-sak 34/20 Gruppe/forum/møteplass for adopterende fosterforeldre 
Vedtakssak 

HS-sak 35/20 Annonsesalg Fosterhjemskontakt, prosess med Bell Media 
Tas til orientering 

HS-sak 36/20 
 

Redusert kontingent siste del av 2020 
Vedtakssak 

HS-sak 37/20 
 

Eventuelt 
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HS-sak 26/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtakssak 
 
Vedtak 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 

HS-sak 27/20 Regnskapsrapport, med balanse 
Tas til etterretning 
 
Regnskap: 
Foreningen med et overskudd på kr. 356’ pr. 30.06. mot et budsjettert overskudd på kr. 
279’ pr. 30.06.20. Dette skyldes noe mindre produksjonskostnader på 
Fosterhjemskontakt, noe mindre samlede personalkostnader, og mindre generelle 
driftsutgifter pga pandemien.  
Dette halvårsregnskapet er under revisjon, og vi bruker det også som grunnlag for 
revidert budsjett som fremlegges for styret.  
Det kritiske ved budsjettet er å få inn inntekter iht ambisjonen i løpet av årets siste 
måneder. Så tiltross for overskuddet etter 6 mnd, er det mye som må til for å skulle 
holde et budsjett i balanse. 
 
Balanse: 
Eiendeler pr. 30.06. består av aktivert pc-utstyr og økonomisystem, aksjefond, kunde 
fordringer og forskuddsbetalte kostnader. Den likvide beholdningen var på kr. 7,3 mill. 
ved slutten av halvåret. Foreningen har en bundet egenkapital på kr. 1 mill. og et 
opptjent resultat på kr. 1,3 mill. som representerer den frie egenkapitalen. Dermed en 
total egenkapital på kr. 2,3 mill. Beholdning prosjektmidler er pr. halvåret på kr. 4,3 mill. 
Av dette tilhører kr. 3,2 mill. Brobyggerprogrammet og kr. 1,1 mill. øvrige løpende 
prosjekter. Leverandørgjelden utgjør kr. 0,3 mill. og skyldige offentlige avgifter kr. 0,4 
mill. Annen kortsiktig gjeld er på til sammen kr. 1 mill. hvorav kr. 0,5 mill. er skyldig 
kontingentrefusjon til fylkene, kr. 0,3 mill. er opptjent egenkapital for Akershus og det 
resterende skyldige feriepenger. 
 
Vedtak 
Styret tar regnskapsrapport med balanse til etterretning. 
 

HS-sak 28/20 
 

Revidert Budsjett 
Vedtakssak 
 
Da vi har kjente endrede rammebetingelser ift vedtatt 2020 budsjett, ønsker vi å legge 
inn nye forutsetninger og fremlegge et revidert budsjett for styret. 
 
Selv om korona tiden gir oss mindre kostnader på samlinger og reiser, har vi også 
dessverre en del mindre inntekter enn i vedtatte budsjett. Vi fikk mer penger av BufDir, 
men ikke så mye som ambisjonen/ønsket var. Kontingentinntektene ser ut til å bli en del 
mindre en budsjettert også.  
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Med et revidert budsjett vil vi ha en bedre økonomistyring ift det reelle landskapet vi 
navigerer i. Det er fremdeles lagt opp til et budsjett i balanse. 
 
Vedtak 
Styret godkjenner revidert budsjett. 
 

HS-sak 29/20 
 

Generalsekretærens orientering 
Tas til etterretning 
 
Bakgrunn 
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 30/20 
 

Lokaler og prosess fremover 
Tas til orientering 
 
Bakgrunn: 
Leiekontrakten for lokalene i Storgata går ut 31. desember 2020. Vi har foretatt en kartlegging 
blant alle medarbeidere vedrørende arbeidssted og behov, hvor konklusjonen ble at vi ønsker 
en fleksibel kontor-hub løsning fremfor et stort fast kontorlokale. Utfra dette har vi sett på en 
rad forskjellige alternativ, og landet i at Regus/Spaces passer oss veldig godt slik vi ser det i dag. 
 
I dag utgjør kostnader for lokalene i Storgata (med leie, strøm, renhold, printer, bredbånd) ca. 
kr. 850.000,- i året + mva. Bytte av kontorlokaler vil utgjøre store besparelser, hvor vi regner 
med å kunne halvere kostnadene. 
 
Målsetning: 
Målet er å ha besluttet om nye lokaler i starten på september 2020, og at de nye lokalene er 
tilgjengelige for oss 1. desember 2020. Vi vil da ha en måned overlappning, og tid til å flytte og 
forlate lokalene i Storgata 10 A. 
 
Regus/Spaces vil gi oss mulighet til å ha et eget låsbart kontor, som blir vår faste plass. Her vil vi 
ha noen få kontorplasser, litt lagring og arkiv. I tillegg vil vi få tillgang til mange lyse, kreative og 
inspirerende co-working plasser, telefonrom, gamingrom, takterasse, mulighet til å leie 
møterom, konferanserom, kino, og treningslokal.  
 
Regus/Spaces har lokaler i hele verlden, i Norge finnes dem i Oslo, Stavanger, Bergen og 
Trondheim – som medlem kan man bruke lokalene deres overallt. Vi sjekker også ut om vi kan få 
til en god avtale, slik at ev fylkesledere i nærhet av lokasjonene, kan få et godt tilbud om å bruke 
deres fellesområder. 

 
Vedtak 
Styret tar informasjonen til orientering. 
 

HS-sak 31/20 
 

Tilpasning av logo/farger til digitale flater  
Vedtakssak 
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For å synnliggjøre Norsk Fosterhjemsforening på digitale flater på beste måte, trenger vi å være 
fleksible og ha mulighet til å tilpasse foreningens logo og farger. Med dagens fargevalg kan det i 
noen tilfeller være vanskelig å få logoen til å passe med ulike bakgrunner og farger. 
 
Med enkle grep er det mulig å få til en litt modernisert look på både nettsiden vår og andre 
digitale flater, uten at logoen eller igjennkjenningsfaktoren påvirkes. 
 
Sekretariatet ønsker derfor tilpasse foreningens logo/farger til digitale flater. 

 
Vedtak 
Hovedstyret støtter saken og gir sekretariatet mulighet til å tilpasse foreningens 
logo/farger til digitale flater. 
 

HS-sak 32/20 
 

Ledersamling 2020 
Vedtakssak 
 
Siden koronaviruset kom til Norge, er det få konferanser og møter som blir gjennomført fysisk. 
En oppblossning av smittetall etter ferie er kanskje til å vente, og høsten ser usikker ut i forhold 
til smittetall, og dermed er også restriksjoner og anbefalninger uforutsigbare. Vi ser allerede nå 
at det i høst ikke er mange som planlegger å gjennomføre samlinger som krever fysisk oppmøte.  
 
Som forening følger vi nasjonale og lokale anbefalninger og restriksjoner, og vurderer løpende 
om hva som bør/ikke bør gjennomføres fysisk. 
  
Samtidig som Ledersamlinger er veldig verdifulle og viktige for foreningen, må smittevern og 
helse komme først. Siden ledersamlingen medfør reisevei for alle som møter opp, foreslår 
sekretariatet at ledersamlingen 2020 ikke gjennomføres fysisk som tidligere planlagt. 
 
Det er sendt ut tilgjengelige nettkurs i styrearbeid, det er lansert vervekampanje, samt mye nye 
ressurser på hjemmsiden. Mobilisering og motivasjon, relasjonsbygging og dialog med 
tillitsvalgte i fylkene fortsetter med at vi arrangerer regionmøter via Teams, og at 
regionkontakter i Hovedstyret følger opp sine fylkesstyrer. 
 

 
Vedtak 
Styret vedtar å utsette årets Ledersamling til lørdag 30. januar 2021. Det må forbeholdes 
at corona situasjonen gjør det gjennomførbart.  Det avholdes en digital lederworkshop 
lørdag 24. oktober, kl. 10-13 via teams. Det vil bli sendt ut veiledning og gitt hjelp til 
teknisk gjennomføring i forkant.  
Relasjonsbygging og dialog med tillitsvalgte i fylkene fortsetter med at vi arrangerer 
regionmøter via Teams, og at regionkontakter i Hovedstyret følger opp sine fylkesstyrer. 
 
 

HS-sak 33/20 
 

Regionsamlinger på Teams og oppfølging av fylkesstyrene 
Vedtakssak 
 
Bakgrunn 
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De frivillige ildsjelene er foreningens gull! I disse pandemitider uten fysiske samlinger, er det 
viktig å holde god kontakt for å lytte og avdekke behov i fylkesforeningene, mobilisere til verving 
og bruk av de digitale ressurser for både de tilltsvalgte og medlemmene. 
 
Det er behov for å legge en plan for ytterligere tett oppfølging og prioritering av agenda i disse 
møtene/treffene i høst. Vi må motivere til at fylkesstyrene mobiliserer seg selv OG sine 
medlemmer til å verve nye støttemedlemmer og medlemmer.  
 
Hva kan sekretariatet gjøre mer av for å øke verving av medlemmer? 
Hva kan vi gjøre mer av i regionsmøtene for å mobilisere til økt verving? 
Hva kan regionskontaktene i fylkesstyrene gjøre mer av for å mobilisere til økt verving? 
 
Vedtak 
Styret vedtar at regionmøter avholdes med fylkeslederne for motivasjon, mobilisering 
og dialog. Det vil også være fokus på verving. Fylkeskontaktene i Hovedstyret tar 
proaktiv kontakt med fylkesstyrene etter nærmere plan og avtale.  
 

HS-sak 34/20 
 

Gruppe/forum/møteplass for adopterende fosterforeldre 
Vedtakssak 
 
Styreleder er medlem av en liten gruppe bestående av adopterende fosterforeldre.  
Flere av disse har valgt å melde seg ut av foreningen siden de ikke lenger er «vanlige» 
fosterforeldre.  
 
Dette er en liten gruppe i Norge, men de føler ikke noe tilhørighet noe sted i forhold til 
organisasjoner.  
 
Det er ønskelig at denne gruppen kommer inn under Norsk Fosterhjemsforening og at vi 
synliggjør en del av problemstillingene fosterforeldre som har adoptert, møter. 

 
Vedtak 
Styret vedtar at adopterende fosterforeldre kommer inn under Norsk 
Fosterhjemsforening, og at foreningen synliggjør en del av problemstillingene som 
denne gruppe fosterforeldre møter. 
 

HS-sak 35/20 
 

Annonsesalg Fosterhjemskontakt, prosess med Bell Media 
Tas til orientering 
 
Vi er ennå i prosess med Bell Media for å få i stand en tilleggsavtale som skal regulere salg i 2021 
og avslutning av vår forretningsforbindelse. Der «striden» står nå er på eierskap av kundedata. 
Vi har byttet advokat og fått en spesialist på opphavsrettslige rettsspørsmål. Det er nødvendig 
for å komme ut av denne avtalen, som er målet. Dette er ikke et seriøst selskap, de har brukt 
foreningen som melkeku i 30 år, det må vi sette en stopper for. 
 
Håper at vi når målet om enighet i løpet av september. 

 
Vedtak 
Informasjon ble tatt til orientering. 
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Redusert kontingent siste del av 2020 
Vedtakssak 
 
Medlemskontingenten har tidligere blitt justert ned fra 1. september. Vi har tilbudt nye 
medlemmer å betale halv kontingenten (kr. 270,-) resten av året. Dette ønsker vi å kunne tilby 
nye medlemmer i år også, og bruke aktivt i våre kommende vervekampanjer. Vi vil også gi 
medlemmer som ikke betalt kontingenten i år mulighet til å fortsette som medlemmer gjennom 
å betale halv kontingent. 
 
I tillegg vil vi tilby nye medlemmer, både hovedmedlemmer og støttemedlemmer, å betale kr. 
100,- i medlemskontingent fra 15. oktober – noe vi ønsker å bruke i årets andre vervekampanje, 
fra 15. oktober og ut året. 
 
Støttemedlemskap koster i dag kr. 540,-, samme beløp som hovedmedlem skap. Vi vil kunne 
tilby nye støttemedlemmer en lavere kontingent fra 2021, kr. 250,- per år fremover (uten 
Fosterhjemskontakt). Dette vil gjøre terskelen lavere for privatpersoner til å ta steget å støtte 
foreningen. 

 
Vedtak 
Styret vedtar at kontingent for støttemedlemskap er kr. 250,- per år (uten 
Fosterhjemskontakt), samt at medlemskontingenten reduseres til kr. 270,- fra 1. 
september, og deretter kr. 100,- fra 15. oktober. 
 

HS-sak 37/20 
 

Eventuelt 
 
Vedtak 1  
Det er meldt inn 1 sak fra sekretariatet, sendt ut 25/6 2020. Saken får et eget saksnr. HS-
sak 38/20. 
 
 

HS-sak 38/20 
 

Bytte Studieforbund i Norsk Fosterhjemsforening 
Vedtakssak 
 
Bakgrunn 
Norsk Fosterhjemsforening har medlemskap i Studieforbundet samfunn og næring. Det er lite 
tilbud i dette studieforbundet for oss som er en bruker- og interesseorganisasjon. Det de har er 
et kurs for styre og valgkomite.  
 
Jeg ønsker at vi melder oss inn i Studieforbundet FUNKIS som er et studieforbund for alle 
bruker- og interesseorganisasjoner innen pasientorganisasjoner, mennesker med nedsatt 
funksjon og deres pårørende. De har fokus på mestring, utvikling og livskvalitet.  FUNKIS har 
mange ferdigutviklede kurs som vi kan bruke både nasjonal og lokalt, blant annet likepersonkurs 
og brukermedvirker kurs, lobbykurs, verving, mindfulnes kurs til vinkurs og hardangersøm.  Vi 
trenger ikke finne opp hjulet på nytt!  
 
De skal ha sitt styremøte i midten av september og vi er velkomne til å sende inn en søknad som 
behandles av styret før deres ev anbefaling til årsmøtet.  
Her er en kort presentasjon, og her vedtektene deres. 

 
Vedtak: 

https://www.naeringogsamfunn.no/
https://www.funkis.no/
https://www.funkis.no/sites/default/files/dokument/A5%20brosjyre%20FUNKIS%202019_0.pdf
https://www.funkis.no/sites/default/files/dokument/Vedtekter%20etter%20%C3%A5rsm%C3%B8tet%202019.pdf
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Styret ber administrasjonen søke medlemskap i FUNKIS. 
 

 
Oslo, august 2020  

 

Lene P. Våmartveit 
Styreleder 

Merete Skaarud 
Nestleder 

Gunnel Broshaug 
Styremedlem 

Helle Christensen 
Styremedlem 

Inge Kirknes 
Styremedlem 

Stig Christophersen 
Styremedlem 


