
 

 
 

SAKSLISTE 
ÅRSMØTE 2021 I NORSK FOSTERHJEMSFORENING AKERSHUS 

ÅRSMØTE 2021 I NORSK FOSTERHJEMSFORENING OSLO 
 

DAG/TID:  Torsdag 18. februar 2020 kl 18.00 – 19:00 

STED:  Teams (av praktiske årsaker gjør vi oppmerksom på at årsmøtet vil bli tatt opp for 

dokumentasjon, men slettet når protokollen er undertegnet). 

Sakliste:  
 

Konstituering 

Registrering av antall medlemmer fra Akershus, med stemmerett. 

Registrering av antall medlemmer fra Oslo, med stemmerett. 

 

Norsk Fosterhjemsforening Akershus og Norsk Fosterhjemsforening Oslo er to selvstendige juridiske enheter, 

med et tett samarbeid. 

 

Årsmøtet må avgjøre: 

Forslag 1: Det avholdes et felles årsmøte for Norsk Fosterhjemsforening Akershus og Norsk 

Fosterhjemsforening Oslo, med adskilte vedtak.  

Hvis forslag 1 blir godkjent, vil det likevel bli utarbeidet to årsmøteprotokoller. 

Forslag 2: Norsk Fosterhjemsforening Akershus og Norsk Fosterhjemsforening Oslo har adskilte årsmøtet. 

 

1:   Valg av møteleder/2 møteledere som leder årsmøtet fra og med sak 2: 

              Valg av referent/2 referenter 

              Valg av to underskrivere fra Akershus 

 Valg av to underskrivere fra Oslo 

 

2: Årsberetning 2020: Akershus har felles årsberetning med Norsk Fosterhjemsforening Oslo for 2020.  

  

3:   Regnskap og revisorberetning for 2020.  

 

4:  Innkomne forslag til Norsk Fosterhjemsforening Akershus og Norsk Fosterhjemsforening Oslo 

 Det har ikke kommet inn noen forslag. 

           

5: Aktivitetsplan for 2021  

              Norsk Fosterhjemsforening Oslo og Norsk Fosterhjemsforening Akershus skal fortsette sitt 

samarbeid. Det blir derfor foreslått en felles aktivitetsplan også for 2021. På grunn av de 

ekstraordinære omstendighetene med Covid-19 vil det naturlig nok bli færre aktiviteter i 2021 enn i 

et normalår.  

 

 



 

5.1: Godkjenning av fremlagt aktivitetsplan for Akershus og Oslo for 2021 

 Vi vil tilstrebe at det gjennomføres aktiviteter i både Akershus og i Oslo. 

  

5.2:  Styret får fullmakt til å arrangere flere aktiviteter, så fremt det er forsvarlig ut fra den økonomiske 

situasjonen.  

 

6: Budsjett for 2021 

   

1: Budsjett 2021 for Norsk Fosterhjemsforening Oslo. 

2: Budsjett 2021 for Norsk Fosterhjemsforening Akershus. 

 

7: Styrehonorar  

Oslo: Det er satt av 8500 kroner i styrehonorar i 2021, noe som er likt med 2020. 2500 kroner til 

fylkesleder og 2000 kroner til ordinært medlem.  

Akershus: Det er satt av 8500 kroner i styrehonorar i 2021, noe som er likt med 2020. 2500 kroner til 

fylkesleder og 2000 kroner til ordinært medlem.  

 

8:  Valg  

 

8.1 Valg av styre til Norsk Fosterhjemsforening Akershus 

 (Kun medlemmer ifra Norsk Fosterhjemsforening Akershus har stemmerett) 

Fylkesleder Hanne Nerland, nestleder Ellen Katrin Eng og Glenn Krantz er ikke på valg 

På årsmøte 2021 skal det velges: 

- Styremedlem – velges for to år  Forslag: Wenche S Sørlie 

- To revisorer – velges for ett år Forslag: Hilde Gjestad og Stefan Hermansson 

      

 

8.2 Valg av styre til Norsk Fosterhjemsforening Oslo 

 (Kun medlemmer fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo har stemmerett) 

 Fylkesleder Hilde Nyman og styremedlem Heidi Pettersen er ikke på valg. 

På årsmøte 2021 skal det velges: 

Nestleder – velges for to år  Forslag: Monica ----- 

- Styremedlem – velges for to år Forslag Dyveke Christine Willoch 

- To revisorer – velges for ett år Forslag: Hilde Gjestad og Stefan Hermansson 

 

 

8.3 Fullmakt til å rekruttere flere styremedlemmer ved behov 

Forslag fra styrene i Norsk Fosterhjemsforening Akershus og Norsk Fosterhjemsforening Oslo: 

Begge styrene ber om en fullmakt til å fungere som valgkomite og rekruttere flere styremedlemmer 

vis det sees nødvendig, da det ikke er kommet forslag til varamedlemmer.  

Styrene ber om tillatelse til at dette ved nødvendig behov, kan gjøres uten innkalling til et 

ekstraordinære årsmøter. 

 

 

Mvh Fylkesstyrene i Oslo og Akershus 
 

 

 
                                                                                                                      

 


