
 

       Vestfold og Telemark    

  Sammen Synlig Sterk 

ÅRSBERETNING 

2020 

Styret har hatt følgende sammensetning i året som har gått: 

Leder:    May-Britt Soares  
Nestleder:   Anita Schrøder 
  
Sekretær:   Katharina Frigaard 
Kasserer:   Erik Joachim Galleberg 
 
Styremedlemmer:  Merete Stangeland 

Trine Bakken 
Kjersti Nysted 
Camilla Rød Selmer 

 
Varamedlemmer:  Yumi Soares Gjærum 
   Åsa Stridsklev 
 
Revisor:   Harald Feen og Britta Høyer 
Valgkomite:   Stine Gunn Konglevoll og Frøydis H. Stav. 

Det har i år vært avholdt 1 årsmøte og 7 styremøter hvor det har blitt behandlet 53 saker. Det 
var planlagt å holde flere medlemsaktiviteter basert på hvilke type treff vi har god erfaring 
med fra tidligere år, og det skulle være cafétreff både i «gamle» Vestfold og Telemark. 
Dessverre ble lite i 2020 slik man hadde tenkt, på grunn av den pågående pandemien.  
 
Norsk Fosterhjemsforening Vestfold og Telemark teller pr 04.12.2020: 

• 302 familier 

• 49 familier innmeldte  

• 26 familier utmeldte                             

• 9 støttemedlemmer  

 

 

Org.nr. 980 224 333 



Årsmøter:  Det ble avholdt separate årsmøter før sammenslåingen av Vestfold 
Fylkesforening og Telemark Fylkesforening.  

 
 Telemark avholdt sitt årsmøte på La Bodega i Skien 27.02.20. Det ble 

registrert 12 stemmeberettigede tilstede. Det ble enstemmig vedtak for 
sammenslåing med Vestfold.   

 
 Vestfold avholdt sitt årsmøte på Farris Bad i Larvik. Det ble registrert 

25 stemmeberettigede tilstede. Også her ble sammenslåingen mellom 
Vestfold og Telemark fylkesforeninger enstemmig vedtatt.  

 
 Tilfeldigvis og veldig passende ble det nye styret satt sammen av jevnt 

antall medlemmer fra de forrige fylkesstyrene. Det nye styret ble valgt 
for ett år, med bakgrunn i sammenslåingen og at man var ukjent med 
hvilke endringer dette ville bety for medlemmene av styret.  

 
Sammenslåing:  Det første møtet i det nye fylkesstyret i Norsk Fosterhjemsforening 

Vestfold og Telemark ble gjennomført på Tjølling familiesenter 
04.03.20. Det ble lagt et godt grunnlag for året, med timeplanlegging av 
både styremøter, medlemsaktiviteter, arbeidshelg/hyttetur for styret og 
årsmøte i 2021. En uke senere kom «de sterkeste og mest inngripende 
tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid» - nedstengingen av landet som 
følge av Covid-19 pandemien. Dette fikk konsekvenser for hvordan året 
fortsatte.  

 
Representasjon:  Alle styrets medlemmer med unntak av 2 stk som ikke hadde 

anledning, skulle ha reist på organisasjonskurs på Scandic Oslo 
Airport. Dette ble avlyst på grunn av Covid-19 restriksjoner.  

 
Fylkesstyrets leder har gjennomgått Prideleder-opplæring og skal være 
leder på Pride-opplæring gjennom Bufetat Region Sør (Skien).   

 
                                                                                  

Medlemsaktiviteter: 

 Paintballtreff på Herum 25.04 måtte dessverre avlyses på grunn 

av den pågående pandemien.  

 Sommeravslutningen på Foldvik ble gjennomført, men med 

veldig få fremmøtte.  

 Høstferieturen til Solstua ble dessverre avlyst i år. 

Andre planer om temakvelder, lekeland og cafétreff ble dessverre 

også utsatt til det blir forsvarlig å gjennomføre. Vi tar med oss 

idéene i det videre arbeidet og håper å få gjennomført i 2021 en del 

av det vi hadde planer om i det foregående året. Viser for øvrig til 

aktivitetsplan for 2021.  

Økonomi:   Foreningen har en sunn økonomi. Det har vært viktig for oss å holde 

kostnadene nede, samtidig som vi ønsker å opprettholde 

aktivitetsnivået for medlemmene våre. Vi ønsker at foreningens 

aktiviteter skal være gratis for våre medlemmer, men vi ser at på noen 

arrangementer kan det bli en egenandel. Det har blitt få utgifter i 2020 

grunnet pandemien, viser for øvrig til regnskapet.  



Kommunikasjon:  Ved hjelp av sekretariatet ble det opprettet en ny Facebook-gruppe for 

den nye fylkesforeningen, og de gamle ble slettet. Det ble varslet i 

begge de gamle gruppene med link til den nye gruppa. Vi bruker dette 

som den primære kanalen for å kommunisere ut informasjon til 

medlemmene våre. Vi jobber kontinuerlig med å få en større aktivitet i 

Facebook-gruppa, men muligheten har begrenset seg noe i år da det 

har vært sosial nedstenging og få muligheter for fysiske treffpunkt 

mellom medlemmer.  

Vi bruker også mail, i tillegg til at hovedstyret og sekretariatet sender ut 

informasjon og nyhetsbrev.  

Medlemsregisteret ligger på SharePoint hvor medlemmene av styret 

har tilgang. Her oppdateres registeret av foreningen sentralt i henhold 

til gjeldende regler for personvern. Referater legges også på 

SharePoint. Dette gir en god oversikt og tilgang for både dette og 

kommende styrer. 

Anita, Merete og May-Britt fra styret har ringt nye medlemmer i hele 

fylket. Dette er en tidkrevende prosess, da medlemmene har mange 

spørsmål og utfordringer, kanskje spesielt knyttet opp mot den 

pågående pandemien.  

Vervekampanje:  Det har pågått en vervekampanje fra 18.juni til 30.september 2020. 

Kampanjen resulterte i 131 nye medlemmer og 77 nye 

støttemedlemmer på på landsbasis. Foreningen har nå 4 forskjellige 

typer medlemsskap; hovedmedlem, støttemedlem privat, støttemedlem 

bedrift og æresmedlemmer.  

Hovedforeningen:  Hovedstyret består nå av styreleder Lene P. Våmartveit, nestleder 

Merete Skaarud og styremedlemmene Inge Kirknes, Helle Christensen, 

Stig Christophersen og Gunnel Broshaug. Generalsekretær er Tone 

Granaas. De fleste hovedstyremøter har i 2020 vært gjennomført på 

Teams. Norsk Fosterhjemsforening, med hovedforeningen i spissen, 

jobber for å heve kvaliteten på alle plan gjennom 

forsterhjemsomsorgen. For mer informasjon besøk 

www.fosterhjemsforening.no  

Sluttord:   Ved sammenslåing av Vestfold og Telemark, og ved det første møtet i 

det nye fylkesstyret var vi fulle av forventning og pågangsmot. Vi la 

ryddige planer for det kommende året, med aktiviteter som skulle fenge 

både store og små i begge retninger av det nye fylket. Som hos så 

mange andre gikk lufta litt ut av ballongen da nedstengingen var et 

faktum. Det har vært tunge dager i mange hjem gjennom pandemien. 

Foreningsarbeidet er basert på frivillighet, og kan til tider være 

vanskelig å kombinere med både familieliv og jobb. Likevel har alle 

som engasjerer seg et brennende ønske om å bidra for at både 

fosterbarn og deres familier skal få gode treffpunkt med andre i samme 

situasjon, faglig påfyll innenfor relevante tema og gode, trygge 

samtalepartnere når behovet for dette melder seg. Vi ønsker en nærhet 

til medlemmene våre, og for å oppnå dette er vi avhengige av fysiske 

http://www.fosterhjemsforening.no/


treffpunkt. Vi ser frem til at restriksjonene letter og at vi igjen kan lære å 

kjenne medlemmene våre på den mest naturlige måten – ved å treffes!  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

_______________________     _______________________  

May-Britt Myren Soares     Anita Schrøder  
(sign.) leder       (sign.) nestleder 
  
 
 
 
 
 
_____________________     _______________________  
Katharina M. L. Frigaard     Erik J Galleberg 
(sign.) sekretær      (sign.) kasserer 
 
 
 
 
 
  
_______________________     _______________________  
Merete Stangeland      Trine Bakken 
(sign.) styremedlem      (sign.) styremedlem 
 
 
 
 
 
 
_______________________     _______________________  
Kjersti Nysted       Camilla Selmer 
(sign.) styremedlem      (sign.) styremedlem 
 
 
 
 
 
 
_______________________     _______________________  
Yumi Soares Gjærum      Åsa Stridsklev 
(sign.) varamedlem      (sign.) varamedlem 
 

Signaturene er fotografert og sendt til sekretær grunnet covid-19 restriksjoner. 

 


