
Årsberetning for 2020 - NFF Nord-Trøndelag 
 
 

Tillitsvalgte: 

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

Nestleder: Olav Jenssen 
Svian 23, 7670 Inderøy 
Mobil: 90 08 44 74 

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: Anja Kjølstad 
Øvre Sørliveg 15B, 7712 Steinkjer 
Mobil: 45 50 7091 

Vara styremedlem: Ubesatt 

Revisor: John Følstad 
 

Valgkomite: Inge Kirknes 
 

 

Medlemstall 
Medlemstallet registrert sentralt for vårt fylke var pr. 31.12.2020 (med forrige års tall i parentes): 191 
(190). Vi har hatt 14 (13)  innmeldinger og 13 (44) utmeldinger.  
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 digitalt tirsdag 16. februar 2021 klokken 19.00.   
 
Styremøter 
Det er avholdt 1 styremøte der vi har møttes fysisk i løpet av året. I tillegg har vi hatt digitale 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. 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 

2020 har vært et meget spesielt år pga av Korona og store begrensninger i den forbindelse. 

 



I 2020 har det blitt gjennomført familiedag på Lykkeland med lekeland, bowling og laserland med ca 

60 deltakere samt aktivitetsdag på Rypetoppen klatrepark med ca. 75 personer. Dette er tall vi er 

veldig godt fornøyd med. Arrangementene var gratis for medlemmene. 

 

Namsskoganhelga, som var planlagt i mars, ble avlyst pga korona-nedstengningen.  

 
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 ifm 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 var der, og foreningen 

fikk bruke 15 minutter som gikk fryktelig fort. 

 

Deltakelse på NFFs møter og Kurs: 

Pga Korona ble det hverken gjennomført landsmøte eller organisasjonskurs. Styreleder deltok på en 

digital ledersamling. 

 

Kontakt med BUFETAT:  

Styret har ikke hatt møte med BUFETAT dette året pga Korona.  

 

Samtalegrupper: 

Her er det per i dag begrenset aktivitet noe Koronaen har en stor skyld i. Er det ønsker og behov for 

dette vil styret være behjelpelig med å dra i gang grupper når det tillates igjen. 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 25 000,- 

fra fylket. Det blir også noen kroner fra Grasrotandelen. I 2020 har vi også fått noen kroner i 

momskompensasjon. Pga at Namsskoganhelga ble avlyst, fikk vi et overskudd på ca kr 36 000,-. 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 invitasjoner for neste aktivitet, se 

www.fosterhjemsforening.no/nordtrondelag. Vi bruker lukket gruppe på Facebook, samt mail til 

publisering.  

 

Facebook: 

mailto:nordtrondelag@fosterhjemsforening.no
http://www.fosterhjemsforening.no/nordtrondelag


 «Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag» er navnet på gruppa, og gruppa har per januar 157 

medlemmer mot 168 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 14 spillere som gir sin 

grasrotandel til foreningen. 

 
Styret v/Tone Kolås 
Konstituert leder NFF Nord-Trøndelag 

 

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

