
Årsmelding 2021 

  
Styrets sammensetning  

  

Leder                     Jan Balseth     Sandnessjøen   

Nestleder               Solveig Kåberg  Bodø 

Sekretær                Rina Nicolaisen     Bodø   

Kasserer    Kari Skarsaune      Bodø   

Styremedlem         Kristin Kongsdal   

Styremedlem Dan Nordeng-Stensland   

  Mosjøen 

Mo i Rana 

Vararepresentant   Anne- Mette Magnussen     Mo i Rana 

Vararepresentant   Gry Johansen      Mo i Rana    

 

 

Valgkommitè:   Merethe Jakobsen, Valgt på årsmøtet. 

                      Grete Martinsen, forespurt til oppgaven.  

 

Medlemstall pr. 31. desember 2021  

Foreningen hadde pr. 31. desember 2021 totalt 165 medlemmer. Hvorav 

husstandsmedlemmer, støttemedlemmer, beredskapshjem og æresmedlem er 16 

medlemmer.  

   

Årsmøtet 2021 

Årsmøte ble holdt digitalt. 

Dato: 18. februar 2021 

Det var 6 stemmeberettigede medlemmer til stede.   

 

Styrets arbeid 2021 

Coronasituasjonen som startet i mars 2020 har fortsatt ut i 2021 med å sette en 

stopper for våre planlagte fysiske styremøter og aktivitet. Vi klarte å finne et 

innsmett helgen 11-13.juni 2021 til å møtes fysisk i Bodø.  

 

Det har ikke vært så stor aktivitet lokalt som følge av situasjonen med pandemi. 

Leder og nestleder har vært på digital ledersamling og har hatt dialogmøter med 

regionkontakten og ledere i Troms og Finnmark.  

 

Styret har avholdt 5 styremøter, 4 på teams og 1fysisk møter.  

 

 

 



Handlingsplan for 2021 

Styret hadde på handlingsplanen bestemt at det skulle planlegge og avholde 

lokaltreff i noen kommuner i løpet av 2021. Dette har ikke blitt gjennomført som 

følge av Covid 19 og usikkerhet i planlegging av dette.  

 

Ungdomstreff i 2021 

Styret besluttet å utsette planlagt ungdomstreff september 2021 pga økning i 

pandemien.  

 

Revisjon og økonomi  

Revisjon for 2021 er foretatt av Salten Regnskapslag SA. Regnskapet viser at 

Norsk Fosterhjemsforeningen Nordland i 2021 hatt kr. 109 473,-  i inntekt og 

utgifter på kr. 81 639,- . Det gir ett resultat på kr.  27 854,-  

Godkjent regnskap legges fram på møtet. 

 

Styrehonorar 2021 

Leder   4.000,- 

Nestleder   3.000,- 

Sekretær   3.000,- 

Kasserer   3.000,- 

2 Styremedlem a  2.500,- 

(Vedtatt årsmøtet 2020) 

 

Via Grasrotandelen fra Norsk Tipping har vi i 2021 mottatt kr. 18.440,- 

  

Styret takker alle som har bidratt med grasrotandelen, og oppfordrer flere til å gi 

sin andel ved å registrere vårt organisasjonsnummer 979 822 340 når dere tipper.  

Vi oppfordrer også til å dele opplysninger om dette til familie og venner.  

 

Foreningen har mottatt kr.91033,- fra Norsk Fosterhjemsforening sentralt fordelt 

slikt: 

 

4. kvartal  1369,50 

1. kvartal  43 798,00 

2. kvartal    5483,50 

3. kvartal   1 496,00 

 52 147,00 

 

Foreningen har i år mottatt kr. 38 886,- i tilskudd fra Norsk fosterhjemsforening 

sentralt i aktivitets-, drift- og moms- tilskudd.  

 



 

Deltakelse møter/kurs  

Styret deltok på Landsmøtet november 2021 

 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland sender ut elektronisk informasjon via mail 

til medlemmene.   

  

Styret oppfordrer alle til å melde fra om endringer i epostadresser slik at vi når 

alle ved utsending av informasjon.   

  

Facebook:   

Det er en egen gruppe for medlemmer av Norsk Fosterhjemsforening Nordland. 

Denne har 128 medlemmer. 

 

Denne siden administreres av styret lokalt, og Sandra Szymanska, 

Organisasjons-sekretær sentralt.   

På denne siden deles informasjon som er relevant for medlemmene. Mye av det 

som deles er også å finne på Norsk Fosterhjemsforening sin facebookside.   

  

  

Dato: Bodø 29.01.2022 

Styret  

   

_________________     __________________        

 Jan Balseth       Solveig Kåberg 

Leder       Nestleder            

            

_________________    __________________       

Kari Skarsaune   Kristin Kongsdal       

Kasserer      Styremedlem        

   

_________________    __________________       

Rina Nicolaisen   Dan Nordeng-Stensland 

Sekretær     Styremedlem    
 

 


