
Hordaland
Samling F2F, Best Western Gardermoen
13 – 14 oktober 2018



hva gjør lokallaget

FASTE AKTIVITETER

• FMK (Fast møte Kaigaten) 
Åpent medlemsmøte kl 19:00- 21:00 hver første tirsdag i mnd. 
Markedsføres via f2f.no. 
Kombineres med styremøte kl 18:00 -19:00.

• Stand-aktivitet 1. mai på festplassen

• Sommerfest i august 2018 avlyst pga regn. 

• 1-2 Temakvelder årlig. 
I år 6. november, vold-tematikk/påstander m/Tore Salvesen, 
politiinspektør, seksjonsleder for seksjon for etterforskning av drap, 
grov vold og seksuallovbrudd.



hva gjør lokallaget

ANDRE AKTIVITETER

• Jule-/bowling fest i november 2018 for medlemmer og styret

• BT artikkel – Flere mødre mister samvær med barna (31.08.2018)

• PAS konferanse Oslo i august – Ann Cathrin OG Tore deltok. Intervjuet 
av NRK Brennpunkt.

• Synliggjøre historier; «mellom himmel og jord» (NRK radio) –
henvendelse fra Lise Sørensen om en «Lykkelig historie». Det har 
lykkes Ann Cathrin å finne en «lykkelig historie» som har blitt 
intervjuet av «mellom himmel og jord». F2F Hordaland venter på 
tilbakemelding om historien kan brukes

• Ny brosjyre – oppgradert ny brosjyre for Hordaland og sentralt! 

• Påmeldings visittkort – til å ha med i ulike markedsførings «settinger». 
Lommebokformat.

• IA – konferanse Grieghallen 30. oktober – Ann Cathrin, Warren og JM 
stiller fra f2f. Ann Cathrin stand fra Sign? 

https://www.bt.no/nyheter/i/xRj0Gn/-Flere-modre-mister-samvar-med-barna
https://www.f2f.no/invitasjon-til-konferanse-foreldrefremmedgjoering-hva-er-det-og-hva-kan-vi-gjoere-med-det.6101124-98626.html


erfaringer

HVA GÅR BRA

• vellykket rådgivning til bestemor

• størst oppmøte på tre år etter BT artikkel  

• god rådgivning i forhold til lene = jungeltelegrafen



erfaringer

HVA GÅR MINDRE BRA

• oppslutning FMK

• oppslutning av aktivitetene, 

• utfordringer på å komme igjennom med gode råd – mottakelighet



problemstillinger

HVA SPØR MEDLEMMENE OM

– deler sin historie
– rettigheter, 
– hvem som er gode sakkyndige
– juridiske spørsmål
– gode advokater
– praktiske råd 
– foreldre rettigheter



problemstillinger

HVOR TRYKKER SKOEN?

– systemene støtter oss ikke
– ikke hørt eller tatt på alvor
– systemene har ikke system for å håndtere konflikten
– barna blir ikke utfordret av hjelpeapparatet i forhold til «uvilje til 
samvær» med den ene foreldren
– evaluering av situasjonen



annet

• synliggjøring / markedsføring f2f

• I dialog om samarbeidsavtale F2f – help.no (advokatforsikring)

https://www.help.no/


Takk for oppmerksomheten


