
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag 2020 
 
 
Sted: Bufetats lokaler i Bomvegen 3, 7725 Steinkjer 
Tid: mandag 10.februar 2020 kl. 18.00 
 
 
Sakliste: 
 
1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen 
3. Årsberetning 2019 
4. Regnskap og revisjonsberetning 2019 
5. Fastsettelse av styrehonorar 
6. Budsjett 2019 
7. Innmeldte saker 

7.1. Ingen innmeldte saker 
8. Aktivitetsplan 2019 
9. Valg 
 
 
 
 
Sak1: Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Vedtak:  
 
 
 
Sak 2: Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen 
 
Møteleder:  
Møtereferent:  
Signere protokoll #1:  
Signere protokoll #2:  
 
Protokollen vil sendes per post for signatur i ferdigutfylt returkonvolutt dersom signering i møte ikke 
gjennomføres. 
 
Vedtak:  

 
NORD-TRØNDELAG 



 

 
 

 
Sak3: Årsberetning for 2019 - NFF Nord-Trøndelag 
 
 

Tillitsvalgte: 

Leder: Inge Kirknes 
Hagenberget 6, 7160 Bjugn 
Mobil: 486 06 724 

Nestleder: Yngve Vikan 
Foldaveien 5209, 7970 Kolvereid 
Mobil: 901 64 884 

Kasserer: Tone Kolås 
Ogndalsv. 44, 7716 Steinkjer 
Mobil: 926 26 776 

Sekretær: Hanne Askestad Myraune 
Kvamdalsvegen 355, 7633 Frosta 
Mobil: 467 42 670 

Styremedlem: Bente Anita Kjelvik 
Flata 4A, 7654 Verdal 
Mobil: 994 86 631 

Styremedlem: Ubesatt 
 

Revisor: John Følstad 
 

Valgkomite: Ubesatt 
 

 

 

Medlemstall 
Medlemstallet registrert sentralt for vårt fylke var pr. 31.12.2019 (med forrige års tall i parentes): 190 
(221). Vi har hatt 13  (13)  innmeldinger og 44 (14) utmeldinger.  
Dette er et tall vi ikke liker å se, men vi hadde en tilsvarende svingning i 2017. det bør her jobbes 
for å få antallet over 200 da dette vil gi seg utslag i en ekstra stemmeberettiget på landsmøte i 
2021. 
 
 
 
Årsmøte 
Årsmøtet avholdes i Bomvegen 3 på Steinkjer mandag 10.februar 2019 klokken 18.00.  Det vil bli 
servert pizza, brus og kaffe. 
 
 
 
Styremøter 
Det er avholdt 2 styremøter der vi har møttes fysisk i løpet av året. I tillegg har vi hatt korte møter på 
Messenger/telefon ved behov. Saker har blitt behandlet fortløpende, og det er behandlet omtrent 40 
saker gjennom året. De fleste er tilknyttet aktiviteter. Et styremøte er kombinert med møte med 
BUFETAT på Steinkjer for oppdatering av hverandre.  
Kontakten mellom styremedlemmene foregår på e-post, SMS, Messenger og telefon. Gjeldende 
vedtak fra sentralt er at styremedlemmer kan få dekket kjøring til styremøter med kr. 3,50,- pr. km. 
Det føres reiseregning på reiseregningsskjema og vedlegges originale kvitteringer for utlegg. Gunstig 



 

 
 

for foreningens økonomi å møtes på skjerm eller telefon, men det vil være behov for å møtes fysisk 
gjennom året.  
 
 

Aktivitet 

Det som har blitt gjennomført er bowling/basseng på Levanger/Namsos med totalt ca 50 deltakere. 

Det var god deltakelse på begge arrangement. 

På aktivitetsdag på Rypetoppen deltok ca. 90 personer, og dette er et tall vi er godt fornøyd med. 

Arrangementene var gratis for medlemmene. 

Det har heller ikke i år vært gjennomført helgesamling, men dette er i aktivitetsplan for 2020. Fem 

styremedlemmer med en hektisk hverdag og store avstander er og med på å påvirke aktivitet. Vi håper 

å få med flere inn i styret fra 2020, og håper med det å kunne få til en økt aktivitet. 

 
 
Medlemslister 

Det jobbes med å holde medlemslista oppdatert med riktige adresser, mobilnummer og e-post. Alle 

endringer og oppdateringer meldes inn sentralt som vedlikeholder den offisielle medlemslista for alle 

fylker. Vi får fortsatt en del mailer i retur med ukjent mottaker. Har du skiftet mail og ikke mottar e-

post, så send en mail til nordtrondelag@fosterhjemsforening.no der du skriver navn og 

medlemsnummer, så oppdaterer vi lista. 

Medlemslista brukes og ift godkjenning på FB-gruppa. Bruker du et annet navn enn det du har oppgitt 

som medlem, kan dette føre til at du ikke legges til. Da må vi få beskjed om medlemsnummer og 

hvilket brukernavn vi skal legge til. 

 

 

Markedsføring av foreningen på BUFETAT sin samling. 

Vi fikk markedsført foreningen under helgesamlinga til BUFETAT i februar. Inge og Tone var der, og 

foreningen fikk bruke 20 minutter som gikk fryktelig fort. 

Vi vil og være tilstede der i 2020. 

 

 

Deltakelse på NFFs møter og Kurs: 

Kasserer deltok på organisasjonskurs. I tillegg var leder med som en del av hovedstyret.  

Det var i år landsmøte i Sandefjord, og Nord-Trøndelag stilte der med fem utsendinger. I tillegg til fire 

styremedlemmer var Hanne Engstad med som representant. Det var et vel gjennomført landsmøte, 

og det første etter erfaringen med uro innad og ekstraordinært landsmøte i 2018. Det ble jobbet med 

vedtekter i 114/17-utvalget frem mot landsmøte, og tilbakemeldingene er at de har gjort en god jobb. 

Foreningen er klar for å dra videre i samlet flokk. 

 

 

Kontakt med BUFETAT:  

Styret har hatt et møte med BUFETAT dette året, og noe telefonisk kontakt. Koordinerte årshjul, og 

gjør dette til en årlig møteplass. 

 

 

mailto:nordtrondelag@fosterhjemsforening.no


 

 
 

Samtalegrupper: 

Her er det per i dag begrenset aktivitet. Er det ønsker og behov for dette vil styret være behjelpelig 

med å dra i gang. Dette må drives av medlemmer, så her trenger vi deg som har det lille ekstra giret i 

forhold til slike ting. 

 

 

Økonomi: 

Inntekten til foreningen baseres på refusjon av medlemskontingent og driftsstøtte som kommer fra 

BUFDIR via NFF sentralt. Ingen støtte fra kommuner i år, men vi har mottatt et tilskudd på kr. 10.000,- 

fra fylket. Det blir også noen kroner fra Grasrotandelen. Gratis arrangement og godt opp møte førte 

til at vi i år fikk et underskudd på drøye 30.000,-. Vi har godt med egenkapital, men det må jobbes for 

å få inn penger og kunne drive tilnærmet i balanse. 

 

Nettsider: 

Nettsidene skal brukes til å legge ut annonser for neste aktivitet. Her er vi fortsatt ikke flinke nok på 

www.fosterhjemsforening.no/nordtrondelag. Har vært i dialog med medlemmer som kan dette og 

som kan tenke seg å være behjelpelig med dette. Dette gleder vi oss til å få på stell. 

Bruker lukket gruppe på Facebook, samt mail til publisering.  

 

 

Facebook: 

 «Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag» er navnet på gruppa, og gruppa har per mars 168 

medlemmer mot 182 i fjor. Gruppa er «hemmelig» på grunn av personvern. Dette betyr at gruppen 

ikke er søkbar, så styret må invitere gjennom mail eller det kan foreslås medlemskap fra 

gruppemedlemmer. Sidene brukes til å informere medlemmene om det som skjer i regi av foreninga, 

men også til å legge ut artikler av interesse.  Sida administreres av leder og organisasjonssekretær 

Sandra i sekretariatet. Alle medlemmer kan poste innlegg. Kriteriet for å delta er betalt 

medlemskontingent og utmeldte medlemmer blir slettet fra gruppa. 

https://www.facebook.com/groups/155188081324105/  

 
 
Enhetsregisteret: 
NFF Nord-Trøndelag er registrert i Enhetsregisteret samt Frivillighetsregisteret som muliggjør 

Grasrotandel og har organisasjonsnummer 993 483 354. Per i dag har vi 13 spillere som gir sin 

grasrotandel til foreningen. 

 
 
 
Styret v/Inge Kirknes 
Leder NFF Nord-Trøndelag 
 
 
Vedtak:  

http://www.fosterhjemsforening.no/nordtrondelag
https://www.facebook.com/groups/155188081324105/


 

 
 

Sak 4: Regnskap og revisjonsberetning 2019  
 
Oppsummering regnskap 2018 og budsjett 2019. 

Inntekter: Budsj. 20 Regns. 19 Budsj. 19 Regns. 18 

Medl.kont refundert fra NFF sentralt 50.000,- 47.116,75 55.000,- 55.000,- 

Støtte fra NFF sentralt 10.000,- 15.000,- 45.000,- 42.937,- 

Kommunal støtte 15.000,- 0,- 0,- 0,- 

Grasrotandelen 4.900,- 5.704,24 5.000,- 4.988,31 

Andre inntekter 20.000,- 5.000,- 10.000,- 10.000,- 

Renteinntekter 100,- 26,- 100,- 226,- 

Sum inntekter 100.000,- 72.846,99 115.100,- 113.151,31 

 

Kostnader: Budsj. 20 Regns. 19 Budsj. 19 Regns. 18 

Kurskostnad (org.kurs + ledersamling) 25.000,- 5.944,- 0,- 2.932,- 

Samling, Trones * 0,- 0,- 25.000,- 0,- 

Familiedag Steinkjerhallen * 0,- 0,- 0,- 0,- 

Samling (familiedag Meråker) * 0,- 23.265,- 0,- 20.120,95 

Badedag/lekeland/Lazerland * 0,- 11.426,- 0,- 0,- 

Bowling/Basseng * 0,- 17.195,- 0,- 12.075,- 

Aktiviteter medlemmer 49.200 0,- 30.450,- 0,- 

Porto 500,- 0,- 500,- 0,- 

Styrehonorar 10.000,- 16.000,- 9.000,- 8.000,- 

Landsmøte  0 15.573,77 25.000,- 0,- 

Styremøter/Ledermøter og adm. 15.000,- 14.509,10 25.000,-  

Bankgebyrer 300,- 271,- 150,- 60,- 

Sum kostnader  104.183,87 115.100,- 67.062,90 

*Alle aktiviteter legges under felles post     

Årsresultat 0,- -31.336.88 0,- 45.862,41 

 

Kasse 0,-  Egenkapital 01.01.18 158.693.68 

Bankkonto 1 103.664,59  Årets resultat -30.929,88 

Bankkonto 2 24.099,21  Egenkapital 31.12.18 123.763,80 

   Gjeld 0,- 

   Renter  226,- 

Sum aktiva 127.763,88  Sum passiva 112.605,27 

 
Vedlegg: Detaljert regnskap 
 
Vedtak:  

 
 

 

Sak 5: Budsjett (se over)  
 
Vedtak:  



 

 
 

SAK 6: Aktivitetsplan 
 

 

NFF Nord-Trøndelag 

Aktivitetsplan 2020 

Måned Dato Aktivitet Sted Ansvarlig Formidling 

Januar  Revidering regnskap  Kasserer  

Februar 1-2 Helgesamling BUFETAT 
Foreningen innom og snakker 15 
minutter. 

Steinkjer Bufetat  

Februar 10 Årsmøte. 
Styret konstituerer seg og setter 
opp møteplan så fort som mulig 
etter årsmøte. 

  Styret Facebook og e-post. 

Mars   Søknader til kommunene, 
gjensidigestiftelsen, gi-bort dagen, 
ekstrastiftelsen, lokale foreninger 
etc. utover hele året. 

  Kasserer Pr. brev/mail 

Mars 20-22 Vintersamling Trones Styret Invitasjon på facebook 
og e-post. 

April  Organisasjonskurs i NFF. Regions- 
og ledersamling. 

 NFF 
sentralt 

Egen invitasjon fra 
sentralt. 

April/Mai    Aktivitetsdag med bowling eller 
basseng. 
 

Levanger eller 
Namsos 

Styret Innkalling på e-post 

August   Møte med Bufetat. Styremøte 
etter møte med Bufetat. 

  Leder Leder kaller inn 

September   Arrangement høst Rypetoppen Styret Innbydelse på Facebook 
og e-post. 

Oktober   Aktivitetsdag bowling og basseng Steinkjer Leder Innbydelse på Facebook 
og e-post. 

November  Hedring BUFETAT BUFETAT Styret  

 
 
Vedtak:  



 

 
 

 
Sak 6: Styrehonorar 
Per i dag er styrehonorar på 4.000,- for leder og 1-000,- for resternede medlemmer. 
Det foreslås ingen endringer i dette for perioden 2020-21. 
 
 
Vedtak:  
 
 
 
Sak 7: Innkomne forslag.  
Ingen innkomne forslag. 

 
 
 

8: Valg 
 
Ikke på valg i år: 
Yngve Vikan 
Bente Kjelvik 
Ubesatt 
 
På valg i år: 
Inge Kirknes 
Tone Kolås 
Hanne Askestad Myraune 
 
Valgkomite i år: 
Ingen. Styret har fungert ift dette. 
 
Revisor i år: 
John Følstad 
  
Innstilling til nytt styre:  
Yngve Vikan, leder (1 år pga halvveis i valgt periode. Alle medlemmer velges for 2 år.) 
Tone Kolås (2 år) 
Hanne Askestad Myraune (2 år) 
Bente Kjelvik (ikke på valg) 
Anja Kjølstad (2 år) 
Styremedlem – ubesatt (1 år pga ingen innvalgt i 2019. Alle medlemmer velges for 2 år.) 
Varamedlem – ubesatt (2 år) 
 
 
Innstilling til ny valgkomite: 
Inge Kirknes – 1 år 

 
 
Innstilling til revisor: 
John Følstad 
 
 
Vedtak:  


