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Årsmötet hölls 2015-04-18 i Vuxenskolans lokaler i Karlstad.
Som ombud till FaCO:s kongress valdes Renée Wikström och Nina Andersson.
Vi har inte haft något protokollfört styrelsemöte under året men däremot mail och telefonkontakt vid de
tillfällen som behövts.
Under året har vi haft 37(28) betalande familjer som medlemmar och årsavgiften har varit 400 kr. En
ökning med 9 medlemmar sedan 2014.
AKTIVITETER:
Vi startade året med en eftermiddag i Sundstabadet i Karlstad.
Tre familjer från Värmlands Familjevårdsförening deltog i FaCO:s Riksläger i Uskavi under
Kristihimmelfärds-helgen.
Samma tre familjer deltog i FaCO:s höstläger i Amenäs utanför Uddevalla i september.
FaCO Centralt har fått ett 3-årigt bidrag från Allmänna Arvsfonden för att starta upp
Familjehemscentraler i Sala och i Valbo utanför Gävle. I Sala finns Centralen i gamla sjukhuset och i
Valbo i en fd. kontorslokal. En dag i veckan är det ”öppnis” öppen förskola för familjehemsföräldrar och
deras barn. På kvällar samlas ensamkommande barn/unga med sina fammiljehemsföräldrar för att
utbyta erfarenheter. Lokalerna används också för utbildning och kommuner kan ha bevakade
umgängen där vi kan tillhandahålla personal för bevakning. Förhoppningarna är att vi ska kunna öppna
eller på annat sätt starta upp fler träffpunkter och att vi ska kunna få tillgång till kommunernas öppna
förskola någon dag i veckan efter projekttiden.
FaCO centralt har även deltagit på hearingar, seminarier, konferenser och temadagar.
På barnrättsdagarna i Örebro i april deltog Barbro Bengtsson från Värmlands Familjehem och 2 andra
representanter från FaCO. Eftersom det kostar väldigt mycket pengar att ha bord i utställningshallen
beslöt vi tillsammans med de organisationer vi delat bord med att avstå i år.
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Styrelsen har under året fått många telefonsamtal från framför allt familjehemsföräldrar men även
socialsekreterare. På FaCO:s kanslitelefon har många familjehem fått råd och ibland kan vi inte göra
mer än lyssna på de problem medlemmarna har. Under hösten ökade samtalen av personer som ska
starta företag. De ska erbjuda kommuner familjehem till ensamkommande.

Styrelsen vill tacka sina medlemmar för ert stöd under 2015 och vi ser fram mot ett innehållsrikt 2016
Karlskoga 2016-03-18
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