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PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 
4. november 2020 

Elektronisk via Microsoft Teams 
 

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

Stig Christophersen, styremedlem 
    Gunnel Broshaug, styremedlem 

 
Fraværende:    Merete Skaarud, nestleder 
 

Fra administrasjonen: Tone Granaas, generalsekretær 
    Sandra Szymanska, organisasjonssekretær 
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HS-sak 39/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtakssak 
 
Vedtak 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 

HS-sak 40/20 Regnskapsrapport, med balanse 
Tas til etterretning 
 
Regnskap: 
Regnskapet viser et overskudd ift budsjett på kr. 47.635, - Revidert budsjett for 2020 
med noen endrede periodiseringer ble lagt inn i økonomisystemet fra og med 31.08. 
 
Balanse: 
Eiendeler pr. 30.09. består at aktivert pc-utstyr og økonomisystem redusert med 
avskrivninger pr. september, aksjefond, kundefordringer, andre fordringer samt 
bankinnskudd. Aksjefondene er bokført til markedsverdi pr. 30.06.2020 og vil bli 
regulert til ny verdi pr. 31.12. Andre fordringer består av forskuddsbetalte kostnader på 
ca. kr. 200’ samt innbetalt depositum for nye lokaler på ca. kr. 30’. Foreningen har en 
bundet egenkapital på kr. 1 mill. og et opptjent resultat pr. 30.09. på til sammen kr. 2,4 
mill. Dette gir en sum egenkapital på kr. 3,4 mill. pr. 30.09. Beholdning prosjektmidler er 
på kr. 4,5 mill. Av dette tilhører kr. 2,5 mill. Brobyggerprogrammet og kr. 2,0 mill. øvrige 
løpende prosjekter. Skyldige offentlige avgifter består av skyldig skattetrekk, 
arbeidsgiveravgift og mva. Annen kortsiktig gjeld består av gjeld til fylkesforeningene 
(kontingentrefusjon og driftstilskudd), opptjent egenkapital for Akershus og feriepenger. 
Avsetning til Landsmøtet i 2021 blir gjort ved årsoppgjøret i 2020. 
 
Prognose for hele året: 
Det ansees som urealistisk å skulle nå ambisjonene i budsjettet når det gjelder inntekter. 
Til tross for at vi har mottatt ekstra driftstilskudd i oktober (kommer inn på oktober 
regnskapet), viser estimert prognose akkurat nå et underskudd i drift på ca 170.000,- 
ved årsslutt. Samtidig vil vi få en regnskapsteknisk overføring fra balansen av kostnader 
brukt i Brobyggerprosjektet, som vil gi et overskudd og forhøyning av egenkapitalen. 
Disse midlene er dog regnskapstekniske, og er ikke reelle likvide midler. 
For å finne ut reell likvid fri egenkapital så gjøres følgende regnestykke med tall fra 
Balansen: Bankinnskudd – bunden egenkapital – avsetning og forpliktelser = reell likvid 
fri egenkapital (faktisk cash) 
 
Vedtak 
Styret tar regnskapsrapport med balanse til etterretning. 
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Generalsekretærens orientering 
Tas til etterretning 
Bakgrunn 

1.0 HMS og personal, lokaler og IT  
Vi jobber fremdeles med base fra hjemmekontor. Organisasjonssekretær er noe mer på 
kontoret pga praktikaliteter. Ingen varslet sykdom alle er friske.  
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Vi deltar på møter og konferanser digitalt, både internt og eksternt – fungerer bra. Det er 
stor arbeidsmengde i sekretariatet, og vi jobber hele tiden med å prioritere og ha en dialog 
om balanse, og hva som er godt nok når det blir mye. Alle ansatte oppfordres til å avspasere 
mertid underveis, og ta ut mest mulig før årsskiftet av inneværende avspasering.  
Vi har en stor rydd og flytteprosess foran oss før vi kan flytte til nye arbeidslokaler i 
Tollbugata 8 i Kvadraturen. Vi er i ferd med å tømme lokalene i Storgata, vi selger det vi ikke 
selv har bruk for på hjemmekontor. Kunst og gaver som er gitt, selges ikke, men lagres.  
 
2.0 Økonomi  
Vi har fått en tilleggsbevilgning fra BufDir på 300.000,- gledelig! Det er en inntektssvikt 
generelt i forhold til budsjett i 2020, så midlene vil medføre at vi med stor sannsynlighet kan 
ha uberørt egenkapital ift årsresultat – tom kanskje styrke den frie egenkapitalen 
ytterligere.  
Opplever ellers at alle ansatte er veldig kostnadsbevisste og har god kontroll i prosjekter og 
drift. Vi ønsker oss noe mer midler til å kunne delta på viktige konferanser, samt til bruk på 
ekstern kompetanse/kapasitet innen fagfelt som krever ekspertise, eks inntektsaksjoner, 
web og kommunikasjon, spesialisert juridisk bistand. Det håper vi å få rom til i neste års 
budsjett.  
 

3.0 Fag og interessepolitikk  

• Rådgivningen betjenes nå av egne ansatte som informert om tidligere, og det rapporteres 
at det fungerer bra. De saker som er av prinsipiell art, tar vi videre i systemet og følger opp. 
Det er en del komplekse og sammensatte saker som krever «nybrottsarbeid» på systemnivå.  

• Vi har jobbet mye med statsbudsjett prosess – før – under og etter budsjettfremleggelse 
7. oktober. Spesielt med andre aktører for å skape allianser også på lang sikt.  

• Vi er medarrangør av to faglige konferanser når i høst, RBuP lørdag 7/11 og 
Fosterhjemskonferansen 18.-20/11. Begge konferansene er gratis for våre medlemmer!  

• Vi er med som brukerorganisasjon inn i 2 av BufDirs ekspertgrupper, samvær og nasjonale 
retningslinjer, samt selve Brukerrådet innen Barnevern. Styreleder deltar i to 
forskningsprosjekt under oppstart: 1. et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Bergen 
kommune, Fylkesnemndene og Domstolene, der vi skal se på eksisterende tiltak for 
deltakelse i i barnevernstjenesten og i nemndene/retten, evaluere tiltakene og utvikle nye 
virkemidler som kan forbedre barns deltakelse. 2. Høgskolen i Innlandet planlegger å sende 
inn en forskningssøknad til Kavli fondet for ett nytt prosjekt hvor de ønsker å undersøke 
effektene av foreldreveiledningskurset ‘Circle of Security’ på fosterforeldres omsorgsevne 
og deres barn.  
 
4.0 Organisasjon og utvikling  
Det er gjennomført 5 digitale dialogmøter i hver region siden i våres. Tilbakemeldingene er 
at det oppleves nyttig og bra for alle parter, og et 6. møte er det invitert til i desember. Hele 
organisasjonen lengter etter fysiske treff og møter, både lokalt og sentralt. Noen 
gjennomfører regions møter, noen fysiske styremøter lokalt. Noen får til aktiviteter, andre 
må avlyse. Det er veldig varierende, og det er også smittesituasjonen rundt omkring i landet.  
Digital lederworkshop vil vi legge frem evalueringer på i møtet. Fra sekretariatets side gikk 
samlingen bra, både teknisk og gjennomføring ellers. Vi er spent på evalueringer fra 
deltakerne. Hvis dette oppleves som nyttig, ønsker vi å utvikle dette formatet mye mer 
fremover til kompetansepåfyll og samhandling.  
 
5.0 Kommunikasjon og marked  
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Se egen sak om verving og evaluering. Ny kampanje har startet og vi håper virkelig at alle 
tillitsvalgte syntes både det er givende, meningsfullt og enkelt – og at vi lokalt klarer å 
mobilisere medlemmene også til å verve støttemedlemmer. Det er virkelig et lite kinderegg: 
- flere støttemedlemmer gir sterkere stemme, anerkjennelse til fosterhjemmene og bedre 

økonomi 😊  
Vi jobber på å få solgt ut lager med profilprodukter og brosjyrer/hefter/bøker samt å få solgt 
alt av møblement. Vi skal ikke ha et lager eller nettshop på samme måte som i dag 
fremover. Dette er både plass- og tidskrevende, og vi vil isteden finne en samarbeidspartner 
som kan trykke opp materiell/profilprodukter på bestilling etter behov. Dette vil vi jobbe 
videre med i 2021.  
Vi har funnet en mulighet i et av våre prosjekter, å lage en profilfilm som kan egne seg til å 
vises under reklamefriedager i jul/påske. Vi satser også på at lydfilen skal kunne brukes 
tilsvarende på radio. Vi søker og krysser fingrene.  
 
6.0 Prosjekter  
Brobyggerprosjektet høster gode ord der de har vært, enten om det er på høyskoler, 
BufEtater, barnevernstjenester eller hos andre aktører i feltet. Vi jobber fortsatt med å få på 
plass fullfinansiering. Det første nettkurset vil etter planen bli lansert før jul, og målgruppen 
er både fosterforeldre, foreldre og barnevernstjenester. Nå piloteres nettkurset av bl.a flere 
tillitsvalgte fra hovedstyret.  
Likepersonprosjektet har hatt oppstartsmøte, 1 workshop med alle involverte (inkl 
ungdommer fra Ungdomsutvalget) og samhandlingsmøte med de to eksterne 
leverandørene til prosjektet og OBF. Generalsekretær er prosjektleder, og vi jobber iht 
planen om et ferdig, filmbasert Likepersonskurs til sommeren.  
Brukermedvirkerprosjektet har fått ansatt en prosjektleder i 40% stilling, hun starter i 
januar. Vi er godt i gang med datainnsamling av et kunnskapsgrunnlag, før vi skal foreta en 
større kartlegging på nyåret. HS sitt arbeidsutvalg, Lene og Merete, er styringsgruppe for 
dette prosjektet og vil informeres når prosjektet har kommet noe mer i gang. Det jobbes iht 
innvilget prosjektsøknad. 
 
Vedtak 
Styret tar informasjonen til etterretning. 
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Budsjett 2021 
Vedtakssak 
 
Bakgrunn  
Kommentarer til budsjett 2021  
Inntekter  
Det forventes en endring i inntektene fra 2020 til 2021 på følgende områder:  
- Annonsesalg; da ny samarbeidspartner er engasjert, og det må påregnes at i en overgangsfase 
vil det være noe usikkerhet knyttet til inntekten her. Derfor budsjetteres det med en forsiktig 
‘break even’ teori om at annonsesalget vil være lik produksjonskostnadene for bladet. Det er 
budsjettert med 4 nummer av Fosterhjemskontakt i 2021. Blir det mulighet for flere ved mer 
annonsesalg, så tenker vi oss et jubileumsnummer.  

- Salg av artikler og brosjyrer; vil fases ut innen utgangen av 2020 og ny ordning etableres i 
løpet av 2021. Artikler med foreningens logo vil bli å anse som give aways.  
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- Abonnementsinntekter og inntekter knyttet til gaver som f.eks. via Facebook settes til et 
forsiktig forventet nivå da disse blant annet avhenger av at nødvendige ressurser internt 
dedikeres til aktiviteter som igjen avstedkommer disse inntektene.  

- Leieinntekter bortfaller fra 2021.  

- Overhead på Brobyggerprosjektet forventes å gå ed da våre kontorkostnader, som f.eks. 
husleie, vil bli vesentlig redusert fra 2021.  

- Driftstilskudd BufDir vil økes med 143.600,- i følge vedtak hvis det går igjennom i Stortinget  
 
Driftskostnader / varekostnader  
- Det er lagt til grunn fire utgivelser av Fosterhjemskontakt i 2021.  

- Kostnader til fysisk ledersamling i januar og organisasjonskurs senere på våren 2021, er tatt 
med.  

- Refusjon av kontingenter til fylkesforeningene og driftstilskuddet til de samme tar 
utgangspunkt i samme forutsetninger som tidligere.  
 
Personalkostnader.  
I budsjettet for 2021 er det forutsatt en forsiktig lønnsøkning på 3%. På øvrige 
personalkostnader er det kun mindre endringer for kommende år.  
 
Andre driftskostnader.  
- Den mest vesentlige endringen her ligger på mindre kostnader til kontorleie i forbindelse med 
flytting fra Storgata. Andre kostnader som strøm, renhold, leie av skriver o.l. vil være inkludert i 
leie på nytt sted og bortfaller dermed fra budsjettet for 2021.  
- Eksterne konsulenthonorarer reduseres også i forbindelse med utfasing av innleide rådgivere 
og der denne tjenesten nå betjenes internt over lønnsbudsjettet. Det samme gjelder for 
regnskapstjenester.  

- I 2021 er det Landsmøte og dette er hensyntatt i budsjettet for 2021 + med avsatte 
øremerkede midler i balansen iht LM vedtak 2019.  

- Det er satt av 50.000,- til deltakelse på Arendalsuka  

- Det er satt av 50.000,- til Ungdomsutvalget  

- Det er også satt av litt midler til deltagelse på Nofca møte i Helsingfors om situasjonen skulle 
tillate det på aktuelt tidspunkt.  
 
Netto finans.  
Her er det budsjettert med renteinntekter tilsvarende halvparten av tidligere år da rentenivået 
nå er vesentlig redusert sammenlignet med tidligere.  
Årsresultat.  
På bakgrunn av ovenstående kommer vi dermed ut med et budsjettert overskudd for 2021 på  
kr. 22.216,-  

 
Vedtak 
Styret godkjenner budsjett 2021 og ber om at midler til ledersamling og organisasjonskurs 
øremerkes for innsatser/samlinger ovenfor for tillitsvalgte. 
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Ledersamling januar 2021 
Vedtakssak 
 
Styret diskuterer gjennomføring av ledersamling i januar på bakgrunn av coronaviruset og 
smittesituasjonen. 
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Vedtak 
Styret ser at det er lite sannsynlig at vi kan gjennomføre fysisk møte i januar i forhold til 
smittespredning i den rådende koronasituasjonen. Endelig avgjørelse vil tas i møte i 
desember, etter oppdatering/evaluering fra regjeringen i begynnelsen på desember. 
Styret oppfordrer fylkeslederne til å vente med å bestille reise til etter styremøte i 
desember. 
Styret ber fylkeslederne å holde av datoene. Hvis vi ikke kan avholde fysisk møte, vil vi 
arrangere en digital samling.  
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Differensiering av støttemedlemmer og vanlige medlemmer – eller ikke? 
Vedtakssak 
 
Dette er de typer medlemskap foreningen har:  
- Vanlige medlemmer  

- Støttemedlemmer privat  

- Støttemedlemmer bedrift  

- Æresmedlemmer – se vedtektene.  
 
Og slik presenteres de på hjemmesiden:  

• Vanlig medlem (kr 540,- pr år, 270,- fra 1. september) Alle rettigheter i 

organisasjonen, tilgang medlemsfordeler, Fylkenes FB grupper, nyhetsbrev, inkl. 

tidsskriftet Fosterhjemskontakt  

• Støttemedlem Privat (kr 250,- pr år uten Fosterhjemskontakt, 100,- fra 15. oktober) 

Nyhetsbrev/ følge NFF sentralt på FB, uten tidsskriftet Fosterhjemskontakt  

• Støttemedlem Privat (kr 540,- pr år med Fosterhjemskontakt, 100,- fra 15. oktober) 

Nyhetsbrev/ følge NFF sentralt på FB, inkl. tidsskriftet Fosterhjemskontakt 4-6 

ganger i året  

• Støttemedlem Bedrift (kr 540,- pr år, 270,- fra 1. september) Nyhetsbrev og 

tidsskriftet Fosterhjemskontakt 4-6 ganger i året  

 
Medlemmer og private støttemedlemmer er med i foreningen av ulike grunner. 
Støttemedlemmer er i stor grad medlemmer fordi de ønsker å støtte saken, og har ikke 
samme interesse eller ønske/behov i forhold til arrangementer, informasjon eller felleskap 
som våre hovedmedlemmer. Det er allikevel veldig viktig at de opplever seg sett og at de  
«får noe igjen” for at de støtter ved å få ”delta” med likes og ev heiarop og se at foreningen 
er aktiv. Både private støttemedlemmer og bedrifter kan gjerne inviteres på åpne 
arrangement både lokalt og sentralt.  
 
Som hovedmedlem i foreningen ønsker man et trygt fellesskap med andre fosterhjem, med 
voksne og barn i samme situasjon, da kan det oppfattes som utrygt hvis støttemedlemmer 
(som kan være hvem som helst) plutselig skulle finnes i fylkenes facebookgrupper og/eller 
på fylkesforeningenes arrangementer.  
 
Siden medlemsgruppene har forskjellige grunner til å være medlem, ser vi også behov for å 
differensiere de noe når det kommer til tilbud, tilknytning og medlemsfordeler.  
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Støttemedlemmer, både private og bedrifter, får god informasjon om hva som skjer i 
foreningen via nyhetsbrev og gjennom den sentrale åpne facebooksiden. De 
støttemedlemmer som ønsker å abonnere på Fosterhjemskontakt, får også info om lokale 
arrangementer der. Hvis fylkesforeninger ønsker å profilere seg enda mer mot sine lokale  
støttemedlemmer, er det mulig å sende ut nyhetsbrev direkte til dem eller sms hvis man 
ønsker dette.  
 
Når det gjelder bruk av foreningens logo ved ulike typer bedriftssamarbeid / 
bedriftsstøttemedlemmer, jobber sekretariatet med dette og vil komme med et forslag til 
hovedstyret, mest sannsynlig på styremøte i desember.  
 
Støttemedlemmer følges opp i et eget løp, ikke samme løp som vanlige medlemmer 

 
Vedtak 
Hovedstyret vedtar at Foreningen differensierer oppfølging og tilknytning mellom 
hovedmedlemmer og støttemedlemmer (privat og bedrift) slik det er skissert fra 
sekretariatet i denne saken. Det er viktig at alle medlemstyper får informasjon og føler 
seg sett og at de ”får noe igjen” i forhold til den informasjonen de mottar når de melder 
seg inn. 
Både medlemmer og støttemedlemmer (privat og bedrift) får i sin velkomst mail info om 
hvilke tilbud de får gjennom sitt medlemskap. Hovedstyret ber sekretariatet om å 
tilgjengeliggjøre vedtaket på en hensiktsmessig måte i organisasjonen, slik at den blir 
lett tilgjengelig fremover.  
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Skisse til plan for mobilisering av medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med 
stortingsvalg 2021 
Vedtakssak 
 
Bakgrunn  
Med utgangspunkt i handlingsplanen vedtatt på Landsmøtet i 2019 er det utarbeidet en 
overordnet politisk strategi for Norsk Fosterhjemsforening. I den overordnede strategien er det 
tre politiske prioriteringer:  
 
Fosterhjemmenes rettsikkerhet må styrkes slik at de kan ivareta fosterhjemsoppdraget og 
lykkes med dette til barnets beste!  

- Et tiltak eller manglende tiltak i et fosterhjem må kunne overprøves og klages på.  

- Fosterhjemmenes kompetanse og uttalelser om barnet må innhentes og vurderes før 
det gjøres inngripende avgjørelser som omhandler barnets situasjon i fosterhjemmet.  

 
Et fosterhjemsoppdrag er et spesialisert omsorgsoppdrag som krever skreddersøm til hvert 
unike barn og til fosterhjemmet der barnets liv leves og utvikles!  

- Kompetansehevende tiltak, spesialisert veiledning, avlastning, frikjøp etter 
plassering og andre tiltak må vurderes i hvert tilfelle og evalueres underveis i 
oppdraget.  

 
Ingen som tar et samfunnsoppdrag som fosterforeldre skal miste sin pensjonsinntjening, 
muligheter i arbeidslivet, rettigheter i NAV eller på annen måte tape økonomisk!  
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Forslag til plan:  
I tillegg til den overordnede strategien og handlingsplanen har det blitt utarbeidet en plan for 
påvirkningsarbeid frem mot Stortingsvalget 2021. Den skisserer aktivitet frem mot 2021 for det 
nasjonale leddet samt fylkesleddet.  

 
 

Sentralt ledd  Tidsfrist  Fylkes ledd  Tidsplan  
Kontakt med sentrale 
politikere og statsråd  

Pågående   

Partiprogram innspill  Ferdig Ta kontakt med 
politikere fra 
fylkeslagene i de de 
politiske partiene og 
fylkesbenkene og 
sende de 
partiprogram 
innspillene  

ASAP 

Statsbudsjett innspill  Ferdig   

Forslag til 
resolusjoner til 
fylkenes årsmøter  

Ferdig til 
Hovedstyremøte i 
november  

Vedta politisk 
resolusjon på 
årsmøtet og sende 
alle politiske partier i 
fylket  

Årsmøtene 2021  

Presentasjoner til 
møte med politikere i 
fylket  

Ferdig i januar 2021 
og sendes ut til 
fylkene  

  

Webinar på Teams 
med workshop 
Påvirkningsarbeid  

Januar 2021 – 
invitere tillitsvalgte 
fra alle fylkene  

 Januar 2021 

Intervjue politikere i 
FK, sosialemedier og 
nyhetsbrev  

Avtales med redaktør 
på redaksjonsmøte i 
november 2020  

  

  Ha samtaler/møter 
med politikerne fra 

feb - juni  
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fylkeslagene i de 
politiske partiene og 
fylkesbenkene og 
bruke 
presentasjonen fra 
sentralt hold. Ta 
gjerne med 
medlemmer i 
møtene/samtalene.  

Vervekampanje 
støttemedlemmer og 
verve nasjonale 
politikere  

Kampanje fra mars – 
1. september 2021  
 

Verve lokale 
politikere som 
støttemedlemmer  
 

Mars-sept  
 

Lage quiz til 
fylkesbenk med 
trafikklys som kan 
deles på fylkenes FB 
sider  

Mars 2021  
 

 

Invitere de ulike 
fylkespartiene til å ta 
quiz og publisere 
med trafikklys 
(bedømmelse) på 
fylkets FB sider  

Mars-sept  
 

Leserinnlegg/kronikk 
til fylkene – kan 
tilpasse/signere  

Mai 2021  
 

Få antatt 
leserinnlegg/kronikk i 
lokale aviser  

Mai-sept  
 

 

 
Vedtak 
Hovedstyret vedtar plan for mobilisering av medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med 
stortingsvalg 2021. 
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Forslag til resolusjon til årsmøte i fylkesforeningene – politisk påvirkning lokalt 
Vedtakssak 
 
Bakgrunn  
Som en del av planen med å koordinere sentral og lokal innsats for å påvirke oppimot 
Stortingsvalget 2021, foreslår generalsekretæren at Hovedstyret vedtar en resolusjon som 
fylkesstyrene oppfordres til å innstille som vedtakssak på Årsmøtet i fylkene 2021. 
Resolusjonen kan fylkene etter et ev vedtak, sende til politiske partier i fylket, til media og til 
lokale myndigheter i kommunene i fylket.  
Videre kan samme forslag til resolusjon legges frem for Landsmøte i 2021, og ved ev vedtak 
sendes til valgt regjering og de andre partiene på Stortinget. Effekten blir en samlet og 
tydelig Forening som «drypper» sitt budskap flere ganger til målgruppen.  
 
Resolusjonsforslag  
Norsk Fosterhjemsforening «Navn på fylket» krever at alle partier i fylket og kommunale 
myndigheter i fylket jobber for at:  
 
Fosterhjemmenes rettsikkerhet må styrkes slik at de kan ivareta fosterhjemsoppdraget og 
lykkes med dette til barnets beste!  

- Et tiltak eller manglende tiltak i et fosterhjem må kunne overprøves og klages på.  
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- Fosterhjemmenes kompetanse og uttalelser om barnet må innhentes og 
vurderes før det gjøres inngripende avgjørelser som omhandler barnets situasjon i 
fosterhjemmet.  

 
Et fosterhjemsoppdrag er et spesialisert omsorgsoppdrag som krever skreddersøm til hvert 
unike barn og til fosterhjemmet der barnets liv leves og utvikles!  

- Kompetansehevende tiltak, spesialisert veiledning, avlastning, frikjøp etter 
plassering og andre tiltak må vurderes i hvert tilfelle og evalueres underveis i 
oppdraget.  

 
Ingen som tar et samfunnsoppdrag som fosterforeldre skal miste sin pensjonsinntjening, 
muligheter i arbeidslivet, rettigheter i NAV eller på annen måte tape økonomisk!  

 
Vedtak 
Hovedstyret vedtar forslag til resolusjon, og oppfordrer alle fylkesstyrene til å anta denne 
som sak for avstemming ved årsmøtene i 2021. Hovedstyret vil også fremlegge resolusjonen 
for vedtak på Landsmøtet 2021. 
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Resultat vervekampanje 18. juni - 30. september 2020 
Tas til orientering 
 
I perioden 18.juni-30. september gjennomførte vi den første vervekampanjen i historien til 
Norsk Fosterhjemsforening. Kampanjen ble gjennomført digitalt, fremst via nyhetsbrev, på 
hjemmesiden til foreningen og på sosiale medier. Flere fylkesforeninger engasjerte seg og 
vervet medlemmer og støttemedlemmer til foreningen.  
Kampanjen har hatt et smalt budsjett på kr. 2000. Dette har gått til annonsering på sosiale 
medier.  
 
Kampanjen resulterte i følgende:  
Antall nye medlemmer: 131  
Antall nye støttemedlemmer:77  
Antall nye abonnenter: 3  
Totalt antall nye medlemmer i perioden: 211  
 
I løpet av samme periode i 2019 ble det meldt inn 78 nye medlemmer, 3 abonnenter og 
ingen støttemedlemmer.  
 
Til tross for det annerledes året vi er inne i, har vi utfra de ressurser vi har lykkets godt med 
den første vervekampanjen – og gleder oss til å se resultatet av neste vervekampanje.  

 
Vedtak 
Styret tar resultat fra vervekampanjen i perioden 18. juni – 30. september til orientering 
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Gjennomføring av årsmøte i fylkesforeningene 2021 – digital tilrettelegging 
Vedtakssak 
 
Bakgrunn  
Landsmøte 2019 delegerte til sekretariatet å «utforme konkrete retningslinjer som gir mulighet 
for elektronisk avstemming ved gjennomføring av fylkesforeningenes årsmøter. Retningslinjene 
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må kunne identifisere de som svarer, hvordan man skal legge opp avstemmingen, og forslag til 
endring av vedtekter under kapittel 5 i foreningens vedtekter.»  
Sekretariatet har derfor utformet forslag til retningslinjer og digital tilrettelegging for 
gjennomføring av fylkesforeningenes årsmøte.  

Forslag til digital tilrettelegging  
• Innkalling blir sendt ut fra fylkesforeningen til medlemmene som vanlig, seks uker før 

årsmøtet avholdes.  

• I forbindelse med innkalling, informeres sekretariatet om at årsmøtet vil gjennomføres 

digitalt.  

• Saksliste og saksdokumenter legges ut på hjemmesiden og sendes deltakerne to uker før 

årsmøtet finner sted.  

• Saksliste og saksdokumenter sendes også til sekretariatet, som ved 

organisasjonssekretær bistår med å utforme skjema for avstemming med 

saksdokumentene som grunnlag.  

• Alle som skal stemme på årsmøtet, må melde seg på årsmøtet med sin personlige 

epostadresse.  

• Årsmøte blir avholdt på Teams i januar/februar. Her gjennomgår møteleder sakene. 

Deltakerne få mulighet til å stille spørsmål til sakene.  

• Etter saksgjennomgangen på Teams får alle som er påmeldt årsmøtet tilsendt en 

personlig link, hvor man stemmer over sakene. Vi vurderer nå ulike metoder for 

avstemming, både i samtid m agendaen i årsmøtet og i et gitt tidsrom i tilknytning til 

årsmøtet.   

• Kontrollkomitéen vil ta stikkprøver på de som er påmeldt/stemmer, for å sikkerstille at 

de er medlemmer. 

• Resultat fra avstemmingen blir send ut til møteledere, sekretær og 

protokollunderskrivere etter at avstemming er avsluttet.  

• Møteprotokollen underskrives av møtelederen/-e og de to valgte 

protokollunderskriverne.  

 
 
Sekretariatet jobber med å finne prosedyrer ved personvalg, i de situasjoner der det er flere 
kandidater til samme verv. Saken meldes opp igjen med tilføyelser på styremøte i 
desember. 
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Vedtak 
Styret vedtar prosedyrer for gjennomføring av fylkesårsmøter digitalt, og ber om 
tilbakemelding om helhetlig løsningen på neste styremøte. 
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Eventuelt 
 

 
Oslo, november 2020  

 

Lene P. Våmartveit 
Styreleder 

Merete Skaarud 
Nestleder 

Gunnel Broshaug 
Styremedlem 

Helle Christensen 
Styremedlem 

Inge Kirknes 
Styremedlem 

Stig Christophersen 
Styremedlem 


