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Årsmelding 2017 
Adopsjonsforum Troms og Finnmark lokalavdeling 

 

Årets aktiviteter 

Aktivitetsnivået gjenspeiler den generelle adopsjonsutviklingen med få nyankomne barn til 

landsdelen og nedgang i antallet medlemmer. Vi gjennomfører derfor arrangementer som krever lite 

forberedelse og vi opererer sjelden med påmelding til arrangementene.  

 

Kafétreff 

Vi har hatt to kafétreff på Gründer i etterkant av styremøter.  Det kom få 

til disse treffene, men det har en verdi å annonsere at vi finnes og er 

tilgjengelig. Kafétreffene er åpne for alle som har en relasjon til 

adopsjon.  

 

Vi har hatt to styremøte i 2017. Resten av kontakten har vært via 

mail/facebook-gruppen. Dette gjenspeiler det lave aktivitetsnivået. 

 

Vårtreff 10. juni 

Vi flyttet det tradisjonelle vårtreffet fra fjæra til Charlottenlund 

friluftsområde. Over 20 deltakere koset seg med grilling og aktiviteter (i 

20 grader!). Flott møtested for store og små.  

 

Interessant temakveld  

I oktober fikk vi besøk av den nederlandske forskeren Gera ter Meulen. Et veldig interessant 

foredrag som vi gjerne så at flere fikk del i. Det kom dessverre kun 8 tilhørere til tross for 

markedsføring.   

Vi har noe trafikk på vår Facebook-side, og her treffer vi også medlemmer fra Finnmark. Blant våre 

FB-venner er også medlemmer fra de to andre adopsjonsforeningene. Vi prøver å legge ut stoff med 

jevne mellomrom, både fra AF sine nyhetssider og andre adopsjonssider. Vår lokale AF-nettside 

oppdateres når vi har arrangementer. 

 

 

Vårtreff på Charlottenlund. 



  

 

Status bistand 

Som lokalforening har vi fokus på bistand og vi har forpliktet oss til å gi et fast årlig beløp til 
Adopsjonsforum sitt bistandsarbeid. Styret foreslår at kr 5000 avsettes til Bistand, hvorav 
halvparten går til Popyan-prosjektene i Colombia.  
 
Et område hvor vi klart kan bli bedre er Grasrotandelen. Lokalforeningen er registrert som 
Grasrotmottaker og oppfordrer medlemmene til å legge AF Troms og Finnmark til som mottaker.   
 

 Status medlemmer 

Pr. 31.12.2017 hadde lokalavdeling Troms og Finnmark 68 medlemmer.  

 

Antall adopterte barn i Adopsjonsforum i perioden 2010-2017 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

198 171 131 77 70 61 52 49   

 

Antall barn til Troms/Finnmark  

2015: 2 

2016: 4  

2017: 3  

 



  

 

Følgende styre ble valgt inn på årsmøtet: 
 

Ann-Monica Aglen Leder/IO-ansvarlig Ikke på valg 

Renate Alsén Øvergård Nestleder  Ikke på valg  

Nina Merete Rebni Styremedlem Gjenvalgt 2 år  

Randi Ødegård styremedlem Ikke på valg 

Kjell Vatne Kasserer Gjenvalgt 2 år 

   

Oddvar Aglen Revisor Ikke på valg  

   

   

   
 

 

 
 

 


