
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte 

17.-19. april 2015 

  

FORSLAG & PRAKTISK  
NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.  
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Velkommen!  
Velkommen på ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. I løpet av helgen 

skal det behandles mange saker og gjennomføres flere kurs. Det er derfor spesielt viktig at alle bidrar 

til overholdelse av tidsplanen som er skissert i den tidligere utsendte dagsorden og saksmappen.  

 

Om hotellene 

Alle deltakere skal bo på Hotell Comfort Runway, mens selve møtet avholdes på Clarion hotell og 

kongress Oslo airport. Hotellene ligger vegg i vegg så dette burde ikke by på noen utfordringer. Se 

også avsnittet om praktisk informasjon for oversikt over de ulike aktivitetene i løpet av helgen. 

 

Innkommende forslag 

Det har kommet inn 5 konkrete forslag til vedtektsendringer, disse er vedlagt i denne mappen. Vi ber 

forslagsstillere forberede en kort presentasjon av forslaget. Det har ikke kommet inn endringsforslag 

til hovedstyrets forslag til modell for tildeling av støtte til distriktsavdelingene eller budsjettet. 

Forslagsfristen gikk ut 6. april og det er ikke mulighet til å fremme forslag direkte på 

representantskapet.  
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Velkommen! ............................................................................................................................................ 3 
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Praktiske opplysninger 
 

Ankomst til hotellet 

Adressen til hotellet er Comfort hotel runway, Hans Gaardersvei 272060 Gardermoen. 
Ankommer du med bil kan du hente parkeringsbevis i resepsjonen på Comfort hotel runway.  

Med buss: Shuttlebuss S44 til og fra hotellet til Gardermoen. 

Innsjekking og registrering 

Innsjekking og registrering foregår i resepsjonsområdet på Runway hotell fredag 17. april fra klokken 

16:00 til 17:30. Vi ber om at alle avdelinger på forhånd sender inn fullmakter på deltakerne til 

martin@norilco.no. Fullmaktsskjemaene finnes her: http://norilco.no/om-oss/for-

tillitsvalgte/ekstraordinaert-rep.-moete-2015/sakspapirer-og-dokumenter  

 

Møtestart og lokale  

Møtet starter klokken 18:00 presist på Clarion hotell i rom Terminal 1-2. I dette lokale gjennomføres 

hele det ekstraordinære representantskapsmøte og ledermøtet.  

Hele helgen holder vi oss i «terminal» møteområdet på Clarion hotellet da alle møte- og kurs 

aktiviteter foregår her.  

 

Utstillere  

Lørdag og søndag har en rekke av våre samarbeidspartnere satt opp utstilling utenfor lokalene vi 

bruker, dette er en ypperlig anledning for avdelingene til å knytte kontakter med ulike leverandører 

og bandagister for fremtidig samarbeide.  

 

Kurs 

Kursene som avholdes lørdag ettermiddag og søndag formiddag avholdes i henholdsvis Terminal 1, 2 

3 og 4. Det er ikke alle 4 kurs som blir gjennomført begge dagene, dette grunnet begrenset 

påmelding, det betyr at ikke alle har fått akkurat det kursvalget de har ønsket. Oversikt over hvilke 

kurs du er påmeldt finnes sammen med deltakeroversikten i denne mappen. Dersom du ønsker å 

bytte kurs er dette mulig, i det omfang det er plass i lokalene.  

 

Møtesekretariat 

Under møtet vil det være et møtesekretariat der du kan henvende deg dersom du har spørsmål eller 

trenger assistanse. Møtesekretariatet finnes i møterom «Flight 15» på Clarion hotellet. Haster det 

kan du ringe daglig leder Martin Kaasgaard Nielsen på 48 60 25 11. 

 

http://norilco.no/om-oss/for-tillitsvalgte/ekstraordinaert-rep.-moete-2015/sakspapirer-og-dokumenter
http://norilco.no/om-oss/for-tillitsvalgte/ekstraordinaert-rep.-moete-2015/sakspapirer-og-dokumenter
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Allergier  

Har du noen allergier eller intoleranser du enda ikke har informert om ber vi deg ta kontakt med 

Reise og konferanseservise eller alternativt hotellet.  

 

Måltider og snacks 

Det er viktig at alle får i seg nok energi og veske, og skulle det oppstå uforutsette behov er det bare 

å ta kontakt med hotellet eller sekretariatet. Ellers er de ulike måltidene fordelt slikt:  

 Middag fredag avholdes i restauranten på Runway hotellet klokken 20:00 

 Frokost lørdag avholdes på Runway hotellet  

 Lørdag klokken 10-10:30 serveres det kaffe og frukt ved Terminalhallen 

 Lunsj lørdag avholdes i restauranten på Runway klokken 12:00-13:00 

 Lørdag er klokken 14:30 serveres det pausebuffet ved Terminalhallen  

 Lørdag avholdes middag på Runway klokken 19:30  

 Frokost søndag avholdes på Runway hotellet  

 Søndag klokken 11:30-11:00 serveres det kaffe og frukt ved Terminalhallen 

 Lunsj søndag avholdes i restauranten på Runway klokken 13:00-14:00 

 

Drikke til måltider: Isvann til lunsj, mineralvann til middag. Alkohol og annet utover det nevnte er for 

individuell regning. 
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Innkommende forslag til vedtektsendring 
 

Avdeling Oslo 
 

Hva ønskes 
endret 

§ 1 Foreningens navn 
Foreningens navn er NORILCO – Norsk forening for personer med stomi, 
reservoar og mage-/tarmkreft. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkret 
endringsforslag 

§ 1 Foreningens navn 
Foreningens navn er NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, 
reservoar og/eller mage-/tarmkreft 
 
 
 
 
 
 

Begrunnelse  Bakgrunn for vårt forslag er at personer uten kreft også skal inkluderes. 
Navneendringen må følges konsekvent i vedtektene 
 
 

Forslagsnummer 1 
 

Saksbehandlers 
vurdering  

Forslaget er oppklarende og presiserende. Det er imidlertid omfattende og 
kostnadskrevende å forandre navnet i alt trykket materiell.  
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Avdeling Arbeidsutvalget 
 

Hva ønskes 
endret 

§ 7.7 Saksliste 
Representantskapet skal behandle følgende saker: 
 

1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av 
forretningsorden. 

2. Presentasjon av styrets beretning.  
3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning. 
4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning.  
5. Endringer i vedtektene. 
6. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden.  
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder: 

a. Fastsettelse kontingent. 
b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til 

distriktsavdelinger. 
c. Fastsettelse av styrehonorar. 

8. Behandling av innkomne uttalelser. 
9. Valg av hovedstyre:  

a. 1 Styreleder.  
b. 1 Nestleder.  
c. 4 Styremedlemmer. 
d. 2 Varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 

10. Valg av valgkomité: 
a. 1 Leder. 
b. 2 Medlemmer.  

11. Valg av statsautorisert revisor. 
12. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter 

innstilling fra hovedstyret. 
13. Avslutning. 
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Konkret 
endringsforslag 

§ 7.7 Saksliste 
Representantskapet skal behandle følgende saker: 
 

1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av 
forretningsorden. 

2. Presentasjon av styrets beretning.  
3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning. 
4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning.  
5. Endringer i vedtektene. 
6. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden.  
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder: 

a. Fastsettelse kontingent. 
b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til 

distriktsavdelinger. 
c. Fastsettelse av styrehonorar. 

8. Behandling av innkomne uttalelser. 
9. Valg av hovedstyre:  

a. 1 Styreleder.  
b. 1 Nestleder.  
c. 4 Styremedlemmer. 
d. 2 Varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 

10. Valg av valgkomité: 
a. 1 Leder. 
b. 2 Medlemmer.  

11. Valg av kontrollkomité:  
a. 2 Medlemmer.  

12. Valg av statsautorisert revisor. 
13. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter 

innstilling fra hovedstyret. 
14. Avslutning. 

 
 

Begrunnelse  Valg av kontrollkomite var dessverre uteglemt fra sakslisten i det utsendte 
forslaget.   
 
 

Forslagsnummer 2 
 

Saksbehandlers 
vurdering  

Dette er en konsekvens av §19 og vil ikke bety noen realitetsendring, da det 
fremgår vav §19 at det skal velges en kontrollkomite.    
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Avdeling Aust-Agder 

 
Hva ønskes 
endret 

§ 10 Distriktsavdelingene  
Distriktsavdelingene i NORILCO kan ha egne og mer omfattende vedtekter. § 
10 – § 14 er minimumskrav til distriktsavdelingenes vedtekter.   
 

§ 10.1 Distriktsavdelingenes virke  
Distriktsavdelingene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter med 
de plikter og det ansvar dette medfører, men likevel underlagt sentrale 
vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtektene er gjort gjeldende for 
hele organisasjonen. Distriktsavdelingenes skal arbeide i samsvar med 
NORILCOS vedtekter, formål og grunndokumenter.  
 

§ 10.2 Distriktsavdelingenes medlemmer  
Medlemmer i NORILCO bosatt i distriktsavdelingens område er medlemmer i 
distriktsavdelingen. Dersom et medlem ønsker det, kan medlemskapet 
knyttes til en annen distriktsavdeling. 
 

§ 10.3 Registrering i frivillighetsregisteret  
Alle distriktsavdelingene plikter å registrere seg i enhets- og 
frivillighetsregistrert. 
 

§ 10.4 Beregning av driftstilskudd  
Distriktsavdelingens driftstilskudd beregnes på bakgrunn av medlemsantall, 
aktiviteter og oppsparte midler. Beregningsmodellen vedtas av 
representantskapet; jevnfør § 7.7 punkt 7.b.    

 
 
§ 11 Årsmøte i distriktsavdelingene  
Årsmøtet er distriktsavdelingens høyeste myndighet. Kun medlemmer med 
medlemskap registrert i distriktsavdelingen kan stemme på 
distriktsavdelingens årsmøte; jevnfør Feil! Fant ikke referansekilden.. 
 

§ 11.1 Tid for årsmøte  
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

 

§ 11.2 Innkalling til årsmøtet  
Innkalling til årsmøtet skal, sammen med kunngjøring av saksliste, skje 
skriftlig til alle medlemmer i distriktsavdelingen senest fire uker før 
årsmøtet. 
 

§ 11.3 Frister for årsmøte i distriktsavdelingene 
Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være innsendt til 
styret senest to uker før årsmøtet.  
 
Dersom årsmøte i en distriktsavdeling ikke blir holdt senest to måneder 
etter fristens utløp, kan hovedstyret gjennomføre årsmøte for lokallagets 
regning. 
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§ 11.4 Ekstraordinært årsmøte i distriktsavdelingene 
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når avdelingens styre eller 1/5 av 
medlemmene i avdelingen skriftlig krever det og samtidig opplyser hvilken 
sak som ønskes behandlet. 
 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte med saksliste skal skje skriftlig til alle 
distriktsavdelingens medlemmer innen én uke før møtet finner sted. 
 

§ 11.5 Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen  
Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:  
 

 Konstituering av årsmøtet. 

 Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet. 

 Valg av to protokollunderskrivere. 

 Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes. 

 Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte. 

 Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår. 

 Innkomne saker. 

 Valg av styre. 

 Valg av valgkomité. 

 Valg av en eller flere revisorer eller statsautorisert revisor. 
 
Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret til sammen 
består av personer med stomi, reservoar og/eller mage-/tarmkreft. 
 

§ 11.6 Gjennomføring av årsmøtet 
Årsmøtet ledes av møteleder som velges ved møtets åpning.  
For å kunne la seg velge til styret samt å delta i møtets forhandlinger med 
tale-, forslags- og stemmerett må man ha betalt kontingent for 
forhenværende eller inneværende år. 
 

§ 11.7 Valg  
Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med 
alminnelig flertall. 
 
Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag til samme 
tillitsverv, eller når et medlem ber om det. Forøvrig skjer behandlingen 
gjennom åpne avstemninger. 
 

§ 11.8 Protokoll  
Alle forslag, vedtak og valg føres inn i protokollen som skal godkjennes av de 
valgte protokollunderskriverne. 

 
 
§ 12 Distriktsavdelingens styre  
Styret er distriktsavdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har 
det daglige ansvar for driften av distriktsavdelingen. 
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§ 12.1 Styremøter  
Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av 
distriktsavdelingens midler tilsier det. 
 

§ 12.2 Styrets vedtaksdyktighet 
Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets medlemmer er til 
stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
 

§ 12.3 Protokoll fra styremøter  
Det skal føres protokoll for styremøtene. Protokollen godkjennes på neste 
ordinære styremøte. 
 
 

§ 13 Distriktsavdelingenes økonomi  
Leder og kasserer samt tillitsvalgte som tegner/underskriver på vegne av 
distriktsavdelingen, kan ikke være ektefelle/samboere eller i nær familie i 
rett opp-/nedstigende linje. 
 

§ 13.1 Distriktsavdelingens driftsstøtte  
Representantskapet vedtar en modell for fordeling av driftsstøtte til 
distriktsavdelingene. Jevnfør § 7.7 Saksliste. Punkt 7.b.    
 

§ 14 Distriktsavdelingenes rapportering  
Årsrapport på fastsatt skjema med tilhørende årsberetning og årsregnskap, 
skal sendes administrasjonen uoppfordret innen den 15. april hvert år. 
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Konkret 
endringsforslag 

§ 10 NORILCOs DISTRIKTSAVDELINGER 
         
   

NORILCO - Akershus  Nord-Trøndelag 

  Aust-Agder  Oppland 

  Vest-Agder  Oslo 

  Bergen   Romsdal 

  Buskerud  Sunnmøre 

  Drammen  Sør-Rogaland 

  Finnmark  Sør-Trøndelag 

  Hedmark  Telemark 

  Nordland  Troms 

  Nordmøre  Vestfold 

  Nord-Rogaland Østfold   
   

 

Foreningens navn er NORILCO Aust-Agder - Norsk forening for 
personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.  

 

§ 10.1 Distriktsavdelingenes virke 
Distriktsavdelingene er selvstendige økonomisk og juridiske enheter, 
med de plikter og det ansvar dette medfører, men likevel underlagt 
sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtektene er gjort 
gjeldende for hele organisasjonen. Distriktsavdelingenes skal arbeide i 
samsvar med NORILCOS vedtekter, formål og grunndokumenter § 2-5 

 

§ 10.2 Distriktsavdelingenes medlemmer  
Medlemmer i NORILCO bosatt i distriktsavdelingens område er 
medlemmer i distriktsavdelingen. Dersom et medlem ønsker det kan 
medlemskapet knyttes til en annen distriktsavdelingen. 

 

§ 10.3 Registrering i frivillighetsregisteret  
Alle distriktsavdelingene plikter å registrere seg i enhets- og 
frivillighetsregistrert 

 

§ 10.4 Beregning av driftstilskudd  
Distriktsavdelingens driftstilskudd beregnes på bakgrunn av 
medlemstall, Aktiviteter og oppsparte midler. Beregningsmodellen 
vedtas av representantskapet. Jevnfør §7.7 punkt 7.b.  
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§10.5 Formeldt samarbeid med andre foreninger 
Distriktsavdelingene samarbeider med Kreftforeningen, 

FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Studieforbundet 
Funkis.  

 

§11 Årsmøte i distriktsavdelingene  
Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Kun medlemmer med 
medlemskap registrert i distriktsavdelingen kan stemmer på 
distriktsavdelingens årsmøte jevnfør Feil! Fant ikke referansekilden. 

 

§11.1 Tid for årsmøte  
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars 
måned. 

 

§11.2 Innkalling til årsmøtet  
Innkalling til årsmøtet skal, sammen med kunngjøring av saksliste skje 
skriftlig til alle medlemmer i lokallaget senest fire uker før årsmøtet. 

 

§11.3 Frister for årsmøte i distriktsavdelingen 
Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være innsendt 
til styret senest to uker før årsmøtet.  
 

Dersom årsmøte i en distriktsavdeling ikke blir holdt senest to 
måneder etter fristens utløp, kan hovedstyret gjennomføre årsmøte 
for lokallagets regning. 

 

§11.4 Ekstraordinært årsmøte i distriktsavdelingen 
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når avdelingens styre eller 1/5 
av medlemmene i avdelingen skriftlig krever det og samtidig opplyser 
hvilken sak som ønskes behandlet. 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte med saksliste skal skje skriftlig til 
alle distriktsavdelingens medlemmer innen en uke før møtet finner 
sted. 

 

 

§11.5 Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen  

Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:  

Saksliste 
 

 Konstituering av årsmøtet 

 Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet 
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 Valg av to protokollunderskrivere 

 Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes. 

 Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte. 

 Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår. 

 Innkommende saker 

 Valg av styre 

 Valg av valgkomité 

 Valg av en eller to revisorer eller statsautorisert revisor 

 

Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret, til 
sammen består av personer som er personer med stomi, reservoar og 
mage-/tarmkreft 
 

Leder og nestleder velges for ett år av gangen. Resten av styret velges 
med to års funksjonstid slik at halve styret er på valg hvert år. Vara er 
på valg hvert år. 

 

§11.6 Gjennomføring av årsmøte 
Årsmøtet ledes av møteleder og sekretær som velges ved møtets 
åpning. For å kunne la seg velge til styret samt å delta i møtets 
forhandlinger med tale- og forslagsrett, samt stemmerett, må man ha 
betalt kontingent for inneværende år. 

 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret, eller 1/5 av medlemmene, 
forlanger det. På ekstraordinært årsmøte kan bare behandles saker 
som har vært foranledningen til innkallelsen. Slikt møte kan innkalles 
med en ukes varsel. 

 

Valg skal være skriftlig hvis det på møtet kommer krav om dette. 
Årsberetning, revidert regnskap og referat fra årsmøtet sendes 
hovedstyret. Årsberetningen skal inneholde rapport om 
besøkstjenesten. 

 

§11.7 Valg 
Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger 
med alminnelig flertall. 

 

Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag til 
samme tillitsverv, eller når et medlem ber om det. Forøvrig skjer 
behandlingen gjennom åpne avstemninger 
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§11.8 Protokoll 
Alle forslag, vedtak og valg føres inn i protokollen, som skal 
godkjennes av de valgte protokollunderskriverne. 
 

§11.9 Oppløsning av avdeling 
Oppløsning av avdelingen kan bare skje på ekstraordinært årsmøte og i 
samråd med NORILCOs Hovedstyre. Forslaget om oppløsning må oppnå 2/3 
flertall på møtet. Avdelingens midler tilfaller NORILCO. 
 

§11.10 Lokallag  
Der hvor det er geografisk hensiktsmessig, eller på annen måte ønskelig, kan 
det opprettes lokallag. Opprettelsen av slike lag skal godkjennes av 
distriktsavdelingen og hovedstyret. 
 

§12 Distriktsavdelingens styre  
Styret er distriktsavdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har 
det daglige ansvar for driften av Distriktsavdelingen. 
 
Distriktsavdelingen ledes av et styre på minst 5 medlemmer: leder, 
nestleder, sekretær, kasserer, besøksleder, Ungdomsrepresentant og 
eventuelle styremedlemmer. I de tilfeller der distriktsavdelingen ikke kan 
oppfylle disse kravene kan meldes dette til NORILCOs hovedstyre. 
 
Der det finnes ungdomslag tiltrer lederen DAs styre som 
ungdomsrepresentant, med stemmerett. Ved ungdomslagets leders forfall i 
DA styret møter nestleder/eventuelt annet styremedlem av ungdomslaget. 
 
Ansatte i NORILCOs sekretariat kan ikke ha tillitsverv i NORILCO. 
Medlemmer som har eierinteresser, er ansatt i eller tilknyttet produsenter, 
importører eller leverandører av utstyr for stomiopererte, kan ikke være 
tillitsvalgte eller likeperson NORILCO. 
 

12.1 Styremøter  
Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av 
distriktsavdelingens midler tilsier det. 
 

§12.2 Styrets vedtaksdyktighet 
Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets medlemmer er til 
stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  

 

§12.3 Protokoll fra styremøter 
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen godkjennes på 
neste ordinære styremøte 
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§12.4 Styrets oppgaver  
 

§12.4.1 Alle skriv til distriktsavdelingen ved lederen skal 
styrebehandles. Styret velger/utnevner en eller flere faste 
telefonkontakter. Styret påser at rapport blir sendt Hovedstyret. 

 

§12.4.2 Alle henvendelser til sentrale myndigheter skal foretas av 
NORILCOs Hovedstyre. Dette gjelder også henvendelser til andre 
lands stomiforeninger sentralt. 

 

§12.4.3 Distriktsavdelingene kan ikke søke landsomfattende 
organisasjoner om pengestøtte. Dette er en oppgave for NORILCO 
sentralt. Alle henvendelser til sentrale myndigheter skal foretas av 
NORILCOs Hovedstyre. Dette gjelder også henvendelser til andre 
lands stomiforeninger sentralt.   

 

§12.4.4 Tillitsvalgte  

Alle tillitsvalgte medlemmer plikter etter beste evne å utføre de 
oppdrag de blir pålagt i pakt med NORILCOs lover og 
hovedstyrevedtak og er underlagt taushetsplikt. 

 

§12.4.5 Leder. 

Leder har den daglige ledelsen av foreningen. Leder kan ikke fungere 
som kasserer. Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg. Leder velges 
for ett år av gangen. 

 

§12.4.6 Nestleder. 

Nestleder er leders stedfortreder. Nestleder velges av årsmøte ved 
særskilt valg. Nestleder velges for ett år av gangen. Nestleder kan 
fungere som kasserer, eller sekretær. 

 

§12.4.7 Kasserer. 

Kassereren tar hånd om kassen og fører regnskap. Utbetalinger skjer i 
samråd med leder og attesteres av lederen. 

 

§12.4. 8 Sekretær.   

Sekretær fører referat fra styrets møter, medlemsmøter og sørger for 
føring og oppbevaring av protokoll over styrets drøftinger og vedtak. 
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§12.4.9 Likepersonsleder. 

Likepersonsleder må ha gjennomgått likepersonskurs og ha erfaring 
som likeperson. 

 

HS kan gi dispensasjon, men det forutsettes at likepersonslederen tar 
de kurs som er nødvendig så fort som mulig. Likepersonslederen 
organiserer avdelingens likepersonstjeneste og tilrettelegging av kurs. 
Likepersonen må selv være rehabilitert og ha gjennomgått kurs for 
likeperson. Foreldre til stomi- og reservoaropererte barn kan også 
delta i likepersonsvirksomheten, men bør ha ett års stomierfaring. 
Foreldregruppen på landsplan har egne kontaktpersoner som gir et 
tilbud til familier med stomi/reservoaropererte barn. 

 

§12.4.10 Leder for grupper/utvalg. 

Dersom det i avdelingen blir nedsatt komiteer eller utvalg for spesielle 
oppdrag eller oppgaver, bør leder for slike grupper være medlem i 
avdelingens styre. 

 

§13 Valgkomité. 
Distriktsavdelingens styre innstiller og årsmøtet velger en komité på 
tre medlemmer. Komiteen konstituerer seg selv. Distriktsavdelingas 
valgkomité må få tilgang til medlemslister for å kunne gjøre en god 
jobb. Listen returneres til sekretær/leder etter valget. Medlemmene i 
valgkomiteen må skrive under på taushetserklæringen i likhet med 
DAs styremedlemmer. 

 

§14 Distriktsavdelingenes økonomi  
Leder og kasserer, samt tillitsvalgte som underskriver på vegne 
av/tegner for distriktsavdelingens kan ikke være ektefelle/samboere, 
eller i nær familie i rett opp/nedstigende linje.  

 

§ 15 Distriktsavdelingens revisor. 
Årsmøtet velger to regnskapskyndige eller en autorisert revisor. 

Revisor kan ikke ha verv i styret. 

 

Revisors oppgave er å påse at regnskapet blir ført etter vanlige 
retningslinjer for god regnskapsførsel. Revisor skal påse at det 
foreligger styregodkjennelse på utgifter utover det rent 
rutinemessige. Alle bilag skal være attestert av avdelingens leder. 
Revisor kontrollerer kassebeholdninger, bank- og 
postgirobeholdninger mot de i regnskapet oppførte beløp. 
Regnskapet skal følge kalenderåret. 
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Regnskapet kan revideres fortløpende i kalenderåret eller ved 
årsavslutning. Uregelmessigheter skal meddeles avdelingens styre. 
Revisor kontrollerer ungdomslagets regnskap. 

 

Til hvert årsmøte skal det fremlegges en revisorrapport, som skal 
konkluderes med anbefaling overfor årsmøtet om godkjennelse av 
regnskapet eller ikke godkjennelse. Mangler i regnskapet av prinsipiell 
karakter bør inntas i revisorrapporten. Godkjennes regnskapet av 
årsmøtet gis samtidig styret ansvarsfrihet. 

Begrunnelse  Avdelingen ønsker at distriktenes vedtekter skal være like, og en del 
av organisasjonens sentrale vedtekter.  

Forslagsnummer 3 

 
Saksbehandlers 
vurdering  

I forslaget fra hovedstyret er det bare minstekrav til distriktenes 
vedtekter, dette betyr at distriktene selv kan bestemme om de ønsker 
mer detaljerte vedtekter. I forslaget fra Aust-Agder vil alle 
distriktsavdelinger få samme vedtekter og endringer av disse må 
gjøres av representantskapet. Det er fordeler og ulemper ved begge 
modeller.  
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Avdeling Bergen 
 

Hva ønskes 
endret 

§ 11.5 Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen  
Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:  
 

 Konstituering av årsmøtet. 

 Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet. 

 Valg av to protokollunderskrivere. 

 Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes. 

 Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte. 

 Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår. 

 Innkomne saker. 

 Valg av styre. 

 Valg av valgkomité. 

 Valg av en eller flere revisorer eller statsautorisert revisor. 
 
Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret til sammen 
består av personer med stomi, reservoar og/eller mage-/tarmkreft. 
 

Konkret 
endringsforslag 

§ 11.5 Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen  
Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:  
 

 Konstituering av årsmøtet. 

 Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet. 

 Valg av to protokollunderskrivere. 

 Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes. 

 Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte. 

 Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår. 

 Innkomne saker. 

 Valg av styre. 

 Valg av valgkomité. 

 Valg av en eller flere revisorer eller statsautorisert revisor. 
 
Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret til sammen 
består av personer med stomi, reservoar og/eller mage-/tarmkreft samt at 
styreleder er en personer med stomi, reservoar og/eller mage-/tarmkreft. 
 
 
 
 
 
 

Begrunnelse  Vi ønsker å sikre at pasienter representere pasienter. 
 

Forslagsnummer 4 
 

Saksbehandlers 
vurdering  

Forslaget er ikke vurdert da det er prinsipielt.  
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Avdeling Bergen 
 

Hva ønskes 
endret 

§ 15.4 Hovedstyrets sammensetning 
Hovedstyret består av leder, nestleder, styremedlemmer og 
varamedlemmer valgt av representantskapsmøtet. Det kan kun velges to 
styremedlemmer fra hver distriktsavdeling. Alle som møter med stemmerett 
i styret, innehar én stemme. Hovedstyrets leder kan benytte 
dobbeltstemme ved stemmelikhet i Hovedstyret. NORILCOs ungdom har 
møte- og stemmerett i hovedstyret. 
 
 
 
 
 
 
 

Konkret 
endringsforslag 

§ 15.4 Hovedstyrets sammensetning 
Hovedstyret består av leder, nestleder, styremedlemmer og 
varamedlemmer valgt av representantskapsmøtet. Det kan kun velges et 
styremedlemmer fra hver distriktsavdeling. Alle som møter med stemmerett 
i styret, innehar én stemme. Hovedstyrets leder kan benytte 
dobbeltstemme ved stemmelikhet i Hovedstyret. NORILCOs ungdom har 
møte- og stemmerett i hovedstyret. 
 
 
 
 
 

Begrunnelse  Vi mener at det holder med et medlem fra hver distriktsavdeling. 
Distriktsavdelingen har vanskelig for å få styrerepresentanter. Derfor blir det 
også vanskelig å få noen som kan stille i hovedstyret. 
 

Forslagsnummer 5 
 

Saksbehandlers 
vurdering  

Forslaget er ikke vurdert da det er prinsipielt.  
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Deltakerlister  
Deltakerliste NORILCOs ekstraordinære representantskapsmøte og ledermøte 2015 

Etternavn Fornavn Avdeling Kurs lørdag Kurs søndag  

Alver Marion NORILCO Bergen Nettside og Regweb Prosjektsøknadsskriving 

Andersen Lisbeth Yven NORILCO Østfold Nettside og Regweb Prosjektsøknadsskriving 

Andersen Kjell Erik NORILCO Hedmark Nettside og Regweb  

Andreassen Espen Hovedstyret Styrekurs  

Andresen Roy NORILCO Oppland  Nettside og Regweb Prosjektsøknadsskriving 

Andresen Svanhild NORILCO Oppland    

Bjerkvik Jan Harald NORILCO Hedmark  Nettside og Regweb  

Bjørnarøy Wenche NORILCO Bergen Styrekurs Nettside og Regweb 

Bogsnes Gudbjørg NORILCO Bergen Styrekurs Mage- og tarmkreft 

Ekeheien Unni Norilco Akershus Styrekurs Prosjektsøknadsskriving 

Elgsaas Tor Arnt NORILCO Nordmøre   

Ellingsen Knut Henry Æresmedlem  Mage- og tarmkreft  

Endresen Asbjørn Hovedstyret    

Espenakk Ann NORILCO Sunnmøre Styrekurs Mage- og tarmkreft 

Farmen Cato NORILCO Vestfold  Styrekurs Prosjektsøknadsskriving 

Fjellheim Gro E. NORILCO Akershus Nettside og Regweb Prosjektsøknadsskriving 

Fjeseth Aasen Kari NORILCO Oppland   

Haavardsholm Jorid NORILCO Oslo Styrekurs Prosjektsøknadsskriving 

Halvorsen Jane NORILCO Akershus Nettside og Regweb Mage- og tarmkreft 

Henriksen Inger NORILCO Østfold Nettside og Regweb Prosjektsøknadsskriving 

Holte Arne Hallvard NORILCO Vest-Agder Nettside og Regweb Prosjektsøknadsskriving 

Illguth Britt Sofie NORILCO Troms Mage- og tarmkreft Prosjektsøknadsskriving 

Iversen Bjørnar NORILCO Sør-Rogaland Styrekurs Mage- og tarmkreft 

Jahnsen Per Torstein NORILCO Vest-Agder  Mage- og tarmkreft  

Jensen Ninny NORILCO Nordland Styrekurs Mage- og tarmkreft 

Kolseth Christer NORILCO Vestfold  Nettside og Regweb Prosjektsøknadsskriving 

Langeland Bjarne Hovedstyret Styrekurs Prosjektsøknadsskriving 

Langås Tor Åge NORILCO Romsdal Styrekurs Mage- og tarmkreft 

Lauritzen Svein NORILCO Drammen Mage- og tarmkreft Nettside og Regweb 

Lauvrak Siri Hovedstyret    

Lien Marit Odberg NORILCO Telemark Nettside og Regweb Mage- og tarmkreft 

Lindvig Else NORILCO Nordland Styrekurs Mage- og tarmkreft 

Lyngvær Arvid Andrew 
NORILCO Sør-
Trøndelag Styrekurs Mage- og tarmkreft 

Løkaas Bente Hovedstyret   

Mersland Kristina Jeanette 
NORILCO Sør-
Trøndelag Nettside og Regweb Prosjektsøknadsskriving 

Movold Jorunn Samuelsen NORILCO Sør-Rogaland Mage- og tarmkreft Nettside og Regweb 

Mørland Stian NORILCO Aust-Agder Nettside og Regweb Mage- og tarmkreft 

Nylund Thomas NORILCO HS   

Nåmdal Christel 
NORILCO Sør-
Trøndelag Styrekurs Prosjektsøknadsskriving 

Pleym Arvid NORILCO Finnmark Nettside og Regweb Prosjektsøknadsskriving 
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Deltakerliste NORILCOs ekstraordinære representantskapsmøte og ledermøte 2015 

Etternavn Etternavn Etternavn Etternavn Etternavn 

Rekdal Roald 
NORILCO Møre og 
Romsdal  Styrekurs Nettside og Regweb 

Reve Marianne NORILCO Sør-Rogaland Nettside og Regweb Prosjektsøknadsskriving 

Rikardsen Thomas Holberg NORILCO Ungdom Nettside og Regweb Prosjektsøknadsskriving 

Robertsen Ronald NORILCO Oslo Mage- og tarmkreft Nettside og Regweb 

Sandvik Jostein Hovedstyret   

Sauge Alf Henrik NORILCO Buskerud Mage- og tarmkreft Prosjektsøknadsskriving 

Sivertsen Tone Pernille Hovedstyret   

Skaget Siv Mirjam Farstad NORILCO Oslo Nettside og Regweb Mage- og tarmkreft 

Skjelfoss Liv NORILCO Østfold Styrekurs Mage- og tarmkreft 

Skuterud Ranveig Æresmedlem Nettside og Regweb Nettside og Regweb 

Solbø Per NORILCO Oppland Styrekurs  

Stagrum Ole Morten NORILCO Troms Styrekurs Mage- og tarmkreft 

Stang Espen NORILCO Oslo Mage- og tarmkreft Prosjektsøknadsskriving 

Storvik Peter NORILCO Nordmøre Nettside og Regweb Nettside og Regweb 

Svendsen Wenche NORILCO Østfold Styrekurs Mage- og tarmkreft 

Sæther Jon H. 
NORILCO Nord-
Trøndelag Mage- og tarmkreft Mage- og tarmkreft 

Thomassen Gro Anita NORILCO Finnmark Mage- og tarmkreft  

Thorsen Hildur 
NORILCO Nord-
Rogaland Nettside og Regweb Mage- og tarmkreft 

Tjessem Camilla NORILCO Vest-Agder Mage- og tarmkreft Prosjektsøknadsskriving 

Tollefsen Arild NORILCO Vestfold  Mage- og tarmkreft Prosjektsøknadsskriving 

Tønne Laila 
NORILCO Nord-
Trøndelag Mage- og tarmkreft Mage- og tarmkreft 

Vada Anne Norunn 
NORILCO Nord-
Trøndelag Mage- og tarmkreft Mage- og tarmkreft 

Øksenholt Anne NORILCO Aust Agder Styrekurs Mage- og tarmkreft 

Øvrebø Hilde NORILCO Telemark Mage- og tarmkreft Mage- og tarmkreft 

Øvretvedt Eli NORILCO Bergen Nettside og Regweb Prosjektsøknadsskriving 

Årflot Annlaug Hovedstyret  Nettside og Regweb Prosjektsøknadsskriving 
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Utstillere     

Rune Bergersen Bandagistkjeden AS   

Janniche Nordengen Boots Norge   

Kari  Bråthen Boots Norge   

Andrè Berger Coloplast Norge AS   

Toril Røed KvinTo AS   

Vigdis Hannestad Salts Healthcare Limited   

Jarl Guld Ynolens AS   

     

Sekretariat og andre    

Martin  Nielsen Daglig leder   

Jacqueline  Mikula  Organisasjonskonsulent   

Ina Merkesdal Rådgiver    

Margrethe  Gaassand Prosjektleder   

Mads Andreassen Møteleder    

 


