
Referat fra styremøte 30.01.2015 
 
Guriset uke 12, 2015. 
 
Forslagene fra åpen post på Guriset:  
familie-/pårørendearbeid, teambuilding, hospitering.  
Andre diskuterte forslag;  
Phoenix Haga presentere sitt tilbud, Kvamsgrind presentere sitt tilbud, 
Barnevernsproffene? Torkelsen? Berit Nordstrand (mat og rusavhengige, 
hørt på Fagrådets konferanse) 
Vi endte opp med: 
Pårørendesenter eller SERAF inviteres til å snakke om betydningen av 
familiearbeid+ev forskning– Reidun inviterer en av dem. 
Berit Norsdtrand – Reidun kontakter 
Kvamsgrind – Knut kontakter 
Barnevernsproffene/Inga Marte Torkelsen/Landsforeningen for 
barnevernsbarna (http://www.barnevernsbarna.no/) – Knut kontakter 
 
Det vi har: 
Torhild Støa Breidsblikk – familiearbeid/pårørendearbeid - mandag 
Erik Torjussen – Jegersberg mm. - tirsdag morgen 
 
Alternativer: 
Kvamsgrind kan ikke, er invitert til uke 45 
Kristin ringer Landsforeningen for Barnevernsbarn – legges til mandag 
Sanderud – oppdatering på siste trender – Rune kontakter. 
 
Åpen post:  
Finn – siste nytt fra IB (Ideelt Barnevern) – Reidun sender mail 
Spørre hvilke erfaringer folk har med Facebook – tema i uke 45? 
 
Invitere Phønix Haga – Knut inviterer – si noe om å være i gang igjen? 
Invitere Øyvind H – æresmedlem – Hilde inviterer 
Invitere RIO – v Jon og Heidi – mulige tema: Hepatitt C, div brukerråd, hva 
rører seg? 
Invitere noen fra H-dir? Gitte Huus? Reidun sjekker. 
 
Årsmøte 
Valg – de som er på valg – Tore M, Knut og Rune – gi beskjed til 
valgkomiteen 

http://www.barnevernsbarna.no/


Erstatter for Dan  
Revisor – internrevisor 
 
Årsmelding og regnskap 
Budsjett og eventuell økning av medlemskontigent 
 
Skal vi invitere betalende gjester til fagkonferansen? Beslutning på 
Årsmøte. TS’ene, Floen og andre kollektivlignenede tiltak er aktuelle. 
 
Fordeling etter anbudsrunden for Barnevernskollektivene: 
Hiimsmoen 11 faste hvorav 6 er garantiplasser   
Klokkergården 50 faste hvorav 36 er garantiplasser   
Fossum 27 faste hvorav 19 er garantiplasser   
Tyrili fikk ikke plasser 
 
Anbudsrunden har vært slitsom, håpløs, uforutsigbar og vi mener fremdeles 
at anbud er helt feil for sektoren. Vi må gjøre et framstøt sammen med IB 
(Ideelt Barnevern) for å hindre/forbedre en ny anbudsrunde, Knut tar 
saken videre i samarbeid med Kristin, Mette, Finn og ev Gisle. 
 
Fagrådet 
Vi må stille med en kandidat til neste årsmøte NB!!! 
Hva med prisen til Arild K, skal vi sende en reaksjon eller skal vi nå la det 
være på bakgrunn av alt som er kommet fram. Vi sender ikke brev, men tar 
saken på årsmøtet. Rusfaglig pris vs ruspolitisk pris, kriterier for utdeling 
osv… 
 

 

 


