
  
 

Referat hovedstyremøte 05.-06.03.2016, Øvre Voll gate 11, Oslo 

Møteleder: Jane 
Referent: Simen 
Tilstede: Jane, Annlaug, Tone Pernille, Bente, Siri, Jostein, Simen 
Forfall: Bjarne 
 

 

Sak Tittel og orientering 

  

1/16 Godkjenning av saksliste og referater 
Godkjenning av referat 

Referat er tidligere godkjent på epost, men protokollføres i referat fra 
påfølgende HS-møte. 

Referat HS-møte 28.-29. november 2015 
Referat AU-møte 8. januar 2016  

 
Vedtak: Referat godkjent enstemmig. 

Godkjenning av saksliste.  
Vedtak: Saksliste godkjennes.  

2/16 Oppdatering og orientering 
Styremedlemmene og sekretariat oppdaterer HS. Herunder status hos NU m/ 
vinterleir. 
 
Jane:  
- Likepersonstelefon. Det kommer mange telefoner som egentlig skulle 
komme til sekretariatet. Det bør vurderes å justere velkomstbeskjeden. 
 
Siri:  
-Skal starte arbeidet med å planlegge årets samling, og tar kontakt med Ina 
og foreldregruppen.  
 
Annlaug og Tone Pernille:  
- 35+ har hatt et planleggingsmøte. Har ventet på tilbud fra Svein, men har 
ikke mottatt noe foreløpig. Har jobbet med invitasjon for årets samling, og 
samlet inn bilder og sitater fra tidligere deltagere. Tone Pernille er på reisefot 
den aktuelle datoen – 15. til 18. september. Samlingen flyttes til uka etter. 
Kommer med bestilling på hva de ønsker av bistand fra sekretariatet. 
 
Sekretariatet v/ Simen: 
- Fakturautsendelse – trøbbel med avtalegiro. RegWeb jobber med å bli 
godkjent av Nets. 
- Vask av medlemsregisteret og endring av medlemskategorier er 
gjennomført av Bring. 
- Revisjon av årsregnskapet 2015 er ferdig. Det tok en del tid, men var uten 
store problemer. 
- Arbeid med brosjyrer: Sekretariatet har ferdigstilt to brosjyrer; Mage- og 
tarmkreft og «Vi tar magefølelsen på alvor». Sistnevnte er oppdatert med 
innmeldingstalong. 



  
 

- Mage og tarmkreftdagen: forberedelsene til årets markering er i gang, og 
materiell sendes ut til DA. 
- Norlico-Nytt: går sin gang, men det er gjennomført et utvidet 
redaksjonsrådsmøte med gjennomgang av alle utgavene i 2015. Det er 
planlagt flere temanummer. 
- Startet forberedelsene til likepersonsledersamlingen. 
- Sekretariatet har fulgt opp NU med deltagelse på styremøte og Vinterleir 
samt å bidra i planlegging av Ungdomskonferansen. 
- Oppdaterte kontaktskjemaer og dokumentasjon fra DA begynner å komme 
inn. 
- ExtraStiftelsen: Ferdigrapportert prosjektet «Innlemming av mage- og 
tarmkreft». I tillegg skal Simen og Ina ha møte med ExtraStiftelsen neste uke 
for å få tilbakemelding på fjorårets søknader. Startet arbeidet med de to 
prosjektene vi har i 2016. 
- Årsmøte Akershus – Simen deltok.  
- Henvendelser om organisasjonskurs lokalt – det har kommet ønsker om 
bistand på lokale organisasjonskurs, noe vi er positive til. 
- Dokumentasjon av medlemstall i DA – Østfold har noen utfordringer knyttet 
til en fylkeskommunal ordning. Kravene til dokumentasjon gjør at kostnaden 
for attestasjon blir svært høye i forhold til inntektene ordningen gir. 
Sekretariatet er interessert i å finne en felles løsning som kan gagne alle DA 
dersom dette er en utbredt problemstilling.  
 
Bente: 
- Har mottatt en henvendelse fra NORILCO Østfold. Ronny Karlsen ble valgt 
som leder av likepersonstjenesten i Østfold. Han har ikke gjennomført «kurs 
for nye likepersoner» og Østfold søker derfor om dispensasjon fra dette 
kravet. Ronny har forpliktet seg til å ta kurs til høsten og han vil også delta på 
samlingen for likepersonsledere. Bente godtar dette med de forutsetningene 
og forsikringene hun har fått fra distriktsavdelingen. 
- Likepersonsledersamlingen. Det er få påmeldte til den samlingen, kun 12. 
Kan ha sammenheng med overganger i DA etter valg. Det er sendt ut en 
purring og vi regner med å få flere påmeldinger. 
- Planlegger kurset for nye likepersoner.  

3/16 Henvendelser 
Eventuelle innkommende henvendelser presenteres på møtet. 

- Brukerrepresentant OUS, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og 
transplantasjon v/ Morten Tandberg Eriksen. 
Jane stiller.  

- Brukerrepresentant Kreftregisteret, Kvalitetsregisteret tykk- og 
endetarmskreft v/ Lena Holmström 

- Innkalling årsmøtet i Funkis. Påmeldingsfrist 10. april. 
Annlaug representerer Norilco.  

- Brukerpanel Pasientreiser ANS 
AU besluttet å melde inn Annlaug som kandidat til FFO. FFO fremmet 
Annlaugs kandidatur, og hun trer inn i brukerpanelet.  

- Stomisykepleier konferansen. 
NORILCO har mottatt invitasjon til SiS’ fagseminar 14. - 15.04.16 ved Thon 
Hotel Arena i Lillestrøm. Bente, Simen og Margrethe deltar på konferansen 
for NORILCO. 

 

4/16 Innkommende saker fra distriktsavdelingene / utvalg   

Svar på Sør-Rogalands henvendelse – spørsmål om Kreftforeningens tilbud.  
1. Kan Kreftforeningens distriktskontor arrangere et felles likepersonskurs lokalt for 



  
 

alle pasientforeningene samlet? 
2. Kan alle NORILCOs medlemmer (også de som ikke er rammet av kreft) benytte 
seg av Kreftforeningens tilbud som gratis juridisk rådgivning, Kreftlinjen o.l.? 
3.  Hvordan kan vi sette de andre gruppene i NORILCO mer i fokus? Mange 
uttrykker for stort fokus på kreft, og Sør-Rogaland er redd for å miste medlemmer til 
LMF.  

28. januar var sekretariatet i møte med Kreftforeningen for å avklare om vi er enige i 
disse tingene, og kom frem til følgende svar til spørsmålene:  

1. Kreftforeningen skal ikke drive likepersonsarbeid, og kan derfor ikke arrangere 
likepersonskurs, verken lokalt eller sentralt. Men pasientforeningene kan gå sammen 
om å arrangere et felles kurs, og Kreftforeningen kan bidra med faglige ressurser.  

2. Alle medlemmer i NORILCO kan benytte seg av Kreftforeningens tilbud, uansett 
om de har kreft eller ikke. Den eneste begrensningen er at likepersoner uten kreft 
ikke skal gå vakter på Vardesentrene til Kreftforeningen, da dette er et kreftsenter 
hvor det blir signalisert utad at man skal møte likepersoner som konkret er berørt av 
kreft.  
 
3. Det siste spørsmålet er mer enn intern oppgave i NORILCO, hvor vi må se på 
mulighetene for å gi et best mulig tilbud til hele vår målgruppe, både i arbeidet 
sentralt og i det lokale medlemstilbudet. 

 

5/16 Økonomi 
Årsregnskap 2015 
Daglig leder presenterer regnskapet for 2015. Inntektene i 2015 ble 
8 227 330 og driftskostnadene ble totalt 7 610 507. Med finansinntekter ble 
det et overskudd på 635 673. Egenkapital ved årsskiftet var 4 873 692. 
Anbefalingene fra Kreftforeningen som bygger på Innsamlingskontrollens 
retningslinjer anbefaler en egenkapital som tilsvarer ett års drift.  
 
HS behandler og signerer på årsregnskapet for 2015. 
 
Vedtak: HS godkjenner regnskapet. 
 
Disponeringer 
NU er i en organisatorisk særstilling i NORILCO, en egen organisasjon med 
eget styre og vedtekter, men de er ikke selvstendige. NUs økonomi er 
innlemmet i moderorganisasjonens regnskap. Daglig leder anbefaler at vi 
nedjusterer annen egenkapitalen i 2016 tilsvarende NUs driftsmessig 
overskudd i 2014 og 2015, da dette i stor grad stammer fra inntekter knyttet 
støtteordninger for ungdomsarbeid, og oppretter en konto i regnskapet som 
heter Egenkapital NORILCOs Ungdom. 

Det vil ungdomsorganisasjonen mulighet til å planlegge mer langsiktig og øke 
deres handlefrihet, noe som igjen bidrar til å gjøre deres arbeid og 
prioriteringer mer selvstendig. I tillegg vil det være en mulighet for å bygge 
seg opp en egenkapital som vil være nødvendig dersom det på et senere 
tidspunkt startes en frigjørings- og selvstendighetsprosess for NU. 

Vedtak: Annen egenkapital nedjusteres tilsvarende overskuddet for NUs 
aktiviteter i 2015 og 2014 og tilsvarende beløp føres på ny konto Egenkapital 
NORILCOs Ungdom. Enstemmig vedtatt. 
 
Budsjettarbeid 2016 
Gjennomgang av budsjett med fokus på planlagte arrangementer. 



  
 

Forslag til revidert budsjett ble lagt frem. Det er gjort noen justeringer, og i 
forslaget er det lagt opp til et overskudd på 213 000. 
 
Vedtak: Budsjettforslaget godkjennes enstemmig. Budsjettet vedlegges 
referatet. 

6/16 Mage- og tarmkreftdagen 2016 
Mage- og tarmkreftdagen 2016 markeres den 12. mars. I forbindelse med 
selve dagen er det sendt ut materiellpakker til distriktsavdelingene. 

Pakken består av: 200 stk pins/ blå sløyfer, 200 stk «Vi tar magefølelsen på 
alvor» (medlemsbrosjyrer) og 200 stk «Har du spørsmål om mage- og 
tarmkreft?» (brosjyrer) 

I tillegg er det utviklet en helt ny informasjonsfolder på 36 sider, tilsvarende 
«Om stomi/reservoar», om alle kreftdiagnosene i fordøyelsessystemet, og 
avdelingene vil også motta 200 stk. av denne. Folderens medisinfaglige 
innhold er i hovedsak lånt fra Kreftforeningen, og er i tillegg kontrollert av 
NORILCOs fagråd for mage- og tarmkreft. Halfdan Sørbye fra fagrådet har 
bidratt med kapittelet om kreft i endetarmsåpning, og kapittel om kreft i 
bukhinnen er lånt fra kreftlex.no.  

Det skrives også en pressemelding som sendes til distriktsavdelingene på e-
post, som DA kan bruke til lokal presse. Det er i tillegg laget en presentasjon 
som distriktsavdelingene kan bruke dersom de skal ha temamøter om mage- 
og tarmkreft.  

I løpet av våren vil det komme forslag til å tilby informasjonskurs/ foredrag 
om NORILCO og foreningens likepersonstjeneste for de ulike 
kreftbehandlende avdelinger ved sykehus. Dette vil legges fram på 
likepersonledersamlingen i april. 
 
Et legemiddelfirma har også gitt prosjektstøtte til Mage- og tarmkreftdagen.  

7/16 Lars Grimelund Kjelsens Stiftelse – oppnevning av styremedlem 
 
NORILCO forvalter i dag Lars Grimelund Kjelsens stiftelse. I følge vedtektene 
skal styret sammensettes på følgende måte:  

«Fondets styre skal bestå av en representant for Lars Grimelund Kjelsens 
familie/slekt, styreleder og en styrerepresentant fra NORILCO. Fondets styre 
velger selv sin leder. Lederen av NORILCOs sekretariat skal være sekretær 
for stiftelsen.» 

Thomas Nylund var styreleder og etter hans bortgang har Lotteri- og 
stiftelsestilsynet etterlyst supplering av styret. 
 
Vedtak: Hovedstyret utpeker Jane Halvorsen til å fylle Thomas Nylunds rolle i 
styret i Lars Grimelund Kjelsens stiftelse. 

8/16 Deltagelse fra andre pasientorganisasjoner på likepersonskurs 
På likepersonskurset i 2015 hadde NORILCO en deltaker fra Blæreekstrofi- 
og epispadiforeningen som dekket alle kostnader selv, og betalte en 
egenandel til oss. I år ble vi spurt igjen om de kan delta med flere deltakere, 
og det er også et ønske fra de andre pasientforeningene tilknyttet 



  
 

Kreftforeningen at vi tilbyr dem plass dersom vi har mulighet til det siden flere 
av de er så små og har for få ressurser til å arrangere egne kurs. 

Det er ønskelig med et vedtak fra HS som gir noen retningslinjer om hvor 
mange vi kan gi plass til av eksterne deltakere på egne kurs, hvor mye HS 
ser for seg av økonomisk gevinst per deltaker, og om det eventuelt er andre 
ting HS ønsker at skal tas hensyn til ved denne problemstillingen.  

Vedtak: HS godkjenner at medlemmer fra andre organisasjoner deltar på 
våre likepersonskurs med forbehold om at de betaler en egenandel til oss på 
minst 200 kr per deltaker i tillegg til å dekke alle utgifter for sin deltaker, og at 
de skal ha med seg en veileder og/eller ledsager fra egen forening som faglig 
støtte under hele kurset om nødvendig. Antall eksterne kursdeltakere bør 
ikke utgjøre mer enn 30 % av totalt antall deltakere. 

9/16 Status brosjyrer og film 
Sekretariatet er i gang med å lage nytt og oppdatert brosjyremateriell for 
foreningen. Dette har vært nødvendig, både for å oppdatere grafisk profil og 
navneendringer, men også for å oppdatere innhold og utvide 
medlemstilbudet til den nye medlemsgruppen på kreftområdet.  

- Mage- og tarmkreftmateriell var ferdigstilt innen fristen 1. mars 
- Brosjyren «Vi tar magefølelsen på alvor» var ferdigstilt og oppdatert ved 
utgangen av februar 
- Brosjyrene «Barn med stomi» og «Om stomi/reservoar» - skal være 
ferdigstilt innen 1. juni.  

Alle brosjyrene (med unntak av «har du spørsmål om mage- og tarmkreft» fra 
i fjor) har innmeldingstalong med fri porto, samt QR-kode og henvisning til 
nettsidene. 

HS påpeker at det er viktig at alle gruppene i foreningen blir omtalt. 

Filmprosjekt 

Sekretariatet ser nå på mulighetene for å få utviklet en kort «reklamefilm» for 
NORILCO, som kan brukes f. eks. på Reklamefrie dager, i foredrags- og 
møteaktivitet og på nettsidene. Det tas sikte på å ha en plan klar innen 
utgangen av april, og dersom det lar seg gjøre vil filmen produseres og 
ferdigstilt slik at den kan lanseres på Representantskapsmøte i oktober. 

10/16 Fagråd stomi – mulig etablering 
I forbindelse med innlemming av mage- og tarmkreftrammede i 
organisasjonen opprettet NORILCO i fjor et eget fagråd for mage- og 
tarmkreft til å bistå organisasjonen med kompetansestøtte og faglig 
rådgivning.  

Foreningen har allerede gjort god nytte av å ha et slikt fagråd å støtte seg til, 
blant annet i rådgivning rundt foreningens informasjonsmateriell, som 
foredragsholdere ved kurs, til uttalelser i enkeltsaker som foreningen arbeider 
med. Sekretariatet ser stor fordel av fagrådet, særlig da det ikke selv besitter 
den medisinskfaglig kompetanse som noen ganger er påkrevd for å komme 
videre i en sak.   

Sekretariatet arbeider mye med saker som er direkte relatert til ulike stomier, 
diagnoser som fører til stomi, og problematikk som er stomirelatert, og kunne 
i mange tilfeller ha sett verdi i å ha et tilsvarende fagråd for stomi til støtte for 



  
 

foreningen. Derfor foreslår sekretariatet at styret diskuterer muligheten for å 
etablere et tilsvarende fagråd for stomi.  

Forslag til mandat for evt. fagråd for stomi og reservoar 

Fagrådets formål er å bistå NORILCO med rådgivning og veiledning i saker 
organisasjonen arbeider med gjeldende vårt arbeid med mage- og tarmkreft. 

Medlemmene i fagrådet skal være aktive fagpersoner innen 
gastroenterologisk kirurgi, fordøyelsessykdommer (gastroenterolog), og det 
er ønskelig med minimum en stomisykepleier. 

Fagrådet bør ha en bred sammensetning uten overvekt av en av de 
ovennevnte grupper. Faggruppen kan i enkeltsaker innhente ytterligere 
ressurspersoner ved behov. 

Et fagråd møtes kun ved behov og maksimalt to ganger årlig. Arbeidsutvalget 
oppnevner medlemmer i fagrådet, men medlemmene må selv finne en 
passende vara i sitt sted. Medlemmer i fagrådet sitter ikke for en bestemt 
periode, men byttes ut etter eget ønske og behov. 

Arbeidsutvalget får mandat til å sammensette et fagråd på bakgrunn av 
ovenstående. 

Vedtak: Styret vedtar ovennevnte forslag til mandat for fagråd for stomi og gir 
arbeidsutvalget mandat til å fortsette arbeidet med etablering. Vedtatt 
enstemmig. 

11/16 ExtraStiftelsen – søknader 2016: innspill 
Fristen for å levere inn søknader er 15. september. Søknader til 
ExtraStiftelsen er omfattende og ressurskrevende, derfor ønsker sekretariatet 
at prosessen med å utarbeide søknadene starter allerede nå. Det er også 
begrenset hvor mange søknader vi kan skrive med tanke på ressursbruk. 
Sekretariatet kommer også til å komme med innspill på aktuelle temaer. 
Daglig leder anbefaler at det settes opp en prioriteringsrekkefølge på 
forslagene og AU behandler og godkjenner. Prioriteringen bør bygge på 
hvilke behov NORILCO har samtidig som det gjøres avveining på om 
søknadskonseptet anses som noe det er sannsynlig at ExtraStiftelsen kan si 
ja til. 

NORILCO har, på bakgrunn av avslag på mange søknader i 2015, fått tilbud 
om møte med ExtraStiftelsen. Møte avholdes 7. mars. På møtet gjøres det 
en vurdering av noen utvalgte søknader fra fjoråret. Disse vurderingene vil bli 
tatt med i arbeidet med utvikling av ny søknader.  

For NORILCO er det mest aktuelt med prosjekter i kategorien helse. 
Søknadene kan rette seg mot: 
- Fysisk eller psykisk helse 
- Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende 
- Tiltak for bedrede levekår 
- Andre helseområder 

Det kan søke om prosjektstøtte for ettårige, toårige eller treårige prosjekter. 

Det blir under møtet utarbeidet en liste som danner utgangspunktet for videre 
arbeid.  



  
 

Vedtak: HS ber AU utarbeide en liste med prosjektskisser i prioritert 
rekkefølge basert på innspill fra HS og sekretariatet. Enstemmig. 

12/16 Representanskapsmøte 
Retningslinje for planlegging og gjennomføring av representantskapsmøtet 
Det har hersket noe tvil om fordeling av oppgaver og fordeling av kostnader 
knyttet til gjennomføringen av representantskapsmøter i NORILCO. AU har 
derfor fremmet en sak om å etablere en retningslinje som avklarer 
ansvarsforhold, økonomi, program og gjennomføring. 

Vedtak: HS vedtar en retningslinje for planlegging og gjennomføring av 
representantskapsmøte i NORILCO basert på HS diskusjon. Endelig 
retningslinje vedlegges referatet. 

Budsjett representantskapsmøte 2016 
 
Det er nødvendig for videre planlegging av representantskapsmøtet å legge 
et detaljert budsjett for representantskapsmøtet som skal avholdes på 
Lillehammer 21. til 23. oktober. Dette er ikke minst viktig for å kunne gi 
NORILCO Oppland mulighet til å planlegge de delene av møtehelgen de har 
ansvar for. 

Det er vedlagt et budsjettforslag til representantskapsmøtet 2016. 

Vedtak: Budsjettforslag vedtas. Budsjettet vedlegges referatet. 

13/16 Prinsipper for oppnevning av brukerrepresentanter 
Brukermedvirkning er lovpålagt innenfor helsetjenester i helseforetak og i 
NAV skal det være brukermedvirkning på NAV-kontor, fylke og i direktoratet. 
I tillegg finnes det en rekke råd, utvalg og panel i andre offentlige foretak som 
etater, direktorater og departement. I noen tilfeller nedsettes det også 
ekspertgrupper som skal gi råd i en spesiell sak eller i forbindelse med en 
utredning. Det har den senere tid også blitt etablert brukermedvirkning på 
klinikker, avdelinger og i pasientforløp, altså på såkalt tjenestenivå. Det 
finnes også noen institusjoner som ønsker brukerrepresentanter fra 
pasientforeninger. 

NORILCO er i den situasjonen at man kan bli oppnevnt gjennom både FFO 
og Kreftforeningen, og ofte kan henvendelsene komme fra disse, men noen 
ganger kommer også henvendelsene direkte fra aktøren som skal etablere, 
supplere eller reoppnevne sine råd og utvalg. Det er også en tendens at det 
ofte er korte frister på å melde inn kandidater, slik at det vil være en fordel og 
tidsbesparende å ha gjort noen avklaringer på hvordan vi skal fremme og 
godkjenne kandidater. 

Under følger et forslag til fordeling av myndighet til å fremme og godkjenne 
kandidater. 

Nivå/institusjon Hvem som fremmer kandidat 

NAV-kontor, NAV fylke DA 

Lokale helseforetak DA 

Ungdomsråd NU 

Klinikknivå, pasientlinjer DA 

Regionale helseforetak, direktorat, nasjonale 
institusjoner 

AU 

Departement HS 

Andre kommunale og fylkeskommunale råd DA 



  
 

 

I de tilfeller det blir forespurt kandidater til virksomheter som dekker flere enn 
en DA, kan hver enkelt DA melde inn hver sin kandidat. Som et eksempel til 
Sykehuset Innlandet kan både NORILCO Oppland og NORILCO Hedmark 
melde inn kandidat til Kreftforeningen eller FFO. 

Vedtak: HS vedtar overnevnte fordeling av ansvar og myndighet til å fremme 
kandidater som fast rutine i NORILCO. DA informeres gjennom DA-
oppdatering. Enstemmig. 

  

 Annet: Møtetidspunkt og varighet på HS-møtene blir diskutert. 
Utgangspunktet lørdag 13.30 til 19.00 og søndag 10.00 til 15.00, dersom det 
ikke er ekstraordinære saker eller andre arrangementer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

Budsjett NOV Drift 2016 Prosjekt Totalt 2016

Inntekter

Fordelingsutvalget (Norilco ungdom) -250 000,00kr             -250 000kr                        -250 000kr                  

Kreftforeningen -2 444 163,00kr         -2 444 163kr                     -2 444 163kr               

Drift og likemannsmidler -1 750 000,00kr         -1 821 009kr                     -1 821 009kr               

Extra 10 prosent administrasjons midler -38 000,00kr               -38 000kr                          -38 000kr                     

Funksjonshemmedes studieforbund -70 000,00kr               -85 000kr                          -85 000kr                     

Momsrefusjon estimert -350 000,00kr             -300 000kr                        -300 000kr                  

Renteinntekter -20 000,00kr               -20 000kr                          -20 000kr                     

Kontingent NORILCO -1 430 000,00kr         -1 430 000kr                     -1 430 000kr               

Egenandeler / refusjoner -70 000,00kr               -50 000kr                          -20 000kr                    -70 000kr                     

Annonser Norilconytt -600 000,00kr             -600 000kr                        -600 000kr                  

Andre inntekter -80 000,00kr               -40 000kr                          -40 000kr                    -80 000kr                     

Prosjektmidler (øremerket) -478 000,00kr             -kr                                       -378 000kr                  -378 000kr                  

Tippemidler -200 000,00kr             -350 000kr                        -350 000kr                  

Sum inntenkter -7 780 163,00kr         -7 428 172kr                     -438 000kr                  -7 866 172kr               

Utgifter

Lønn + AGA 2 342 000,00kr           2 150 000kr                      192 000kr                   2 342 000kr                

Forsikringer og Pensjon 170 000,00kr              170 000kr                         170 000kr                    

Honorar 120 000,00kr              54 000kr                            80 000kr                     134 000kr                    

Inventar 30 000,00kr                30 000kr                            30 000kr                      

Representantskapsmøte 300 000,00kr              300 000kr                         300 000kr                    

Hovedstyret 200 000,00kr              200 000kr                         200 000kr                    

Norilco Nytt 500 000,00kr              500 000kr                         500 000kr                    

Administrasjon diverse 30 000,00kr                30 000kr                            30 000kr                      

Husleie 380 000,00kr              380 000kr                         380 000kr                    

IT 150 000,00kr              150 000kr                         150 000kr                    

Internett og telefoni 75 000,00kr                75 000kr                            75 000kr                      

Porto og frakt 150 000,00kr              150 000kr                         150 000kr                    

Revisjon og regnskap 300 000,00kr              300 000kr                         300 000kr                    

PR/Info og materialer 192 000,00kr              150 000kr                         42 000kr                     192 000kr                    

Likepersonsamling 160 000,00kr              98 000kr                            62 000kr                     160 000kr                    

Besøksledersamling 70 000,00kr                8 000kr                              62 000kr                     70 000kr                      

Likepersonstjenesten 40 000,00kr                40 000kr                            40 000kr                      

35+ (Midt i livet) samling 130 000,00kr              130 000kr                         130 000kr                    

Foreldregruppen 25 000,00kr                25 000kr                            25 000kr                      

Organisasjonskurs + ungdom 100 000,00kr              100 000kr                         100 000kr                    

Familiesamling 200 000,00kr              200 000kr                         200 000kr                    

Overføring Distriktsavdelinger og NU-lokallag1 450 000,00kr           1 450 000kr                      1 450 000kr                

Norilcos Ungdom 70 000,00kr                70 000kr                            70 000kr                      

Vinterleir 200 000,00kr              200 000kr                         200 000kr                    

Kontingent andre organisasjoner 60 000,00kr                60 000kr                            60 000kr                      

Reise og representasjon 100 000,00kr              100 000kr                         100 000kr                    

Internasjonalt 30 000,00kr                30 000kr                            30 000kr                      

Påvirkningsarbeid 50 000,00kr                50 000kr                            50 000kr                      

Annet 139 000,00kr              15 000kr                            -kr                                 15 000kr                      

Frifond underskudd -kr                             -kr                                 

Sum kostnader 7 763 000,00kr           7 215 000kr                      438 000kr                   7 653 000kr                

Reultat 17 163,00kr                213 172,00kr                    -kr                                 213 172kr                    

Budsjett 2016 - revidert 6. mars 



  
 

Retningslinje for gjennomføring og planlegging av 

representantskapsmøte i NORILCO 

 

Planlegging og formelle frister 
Når/frist Beskrivelse Ansvarlig 

90 dager før Første innkalling til rep.møte, se § 7.6 

HS-behandling på siste møte før frist 

Utsendelse – sendes DA-leder 

HS 

 

Sekretariatet 

30 dager før Påmelding delegater og observatører minimum 30 dager før. 

Andre innkalling, se § 7.6, andre ledd 

HS-behandling på siste møte før frist 

Utsendelse – sendes delegatene og observatørene 

HS 

 

Sekretariatet 

Okt/nov Gjennomføring rep.møte annethvert år. 

Sekretariatet bistår 

HS 

Innen mai Booke hotell, reservere, bestilling tidligere 

AU godkjenner hotell. 

Sekretariat 

Innen mai Evt. vertskaps DA har dialog og avklarer fordeling av ansvar 

for programpunkter for helgen. HS avklarer eventuelt 

økonomisk støtte til vertskaps DA.  

HS 

 Påmeldingsfrist? Se over 

 Invitere gjester, hilsningstale, utstillere  

 Hotell- og reisebestilling – kort tid etter påmeldingsfrist. Sekretariatet 

 

Økonomiske prinsipper 

HS budsjetter med: 
- Reise- og opphold for en delegat per DA, HS, sekretariatet, funksjonærer, æresmedlemmer og 

andre spesielt inviterte gjester. Valgkomité og kontrollkomité. 

- Ordstyrer og eventuelt innledere og eksterne kursholdere. 

- Materiell: sakspapirer 

- Gaver og oppmerksomheter til gjester og avtroppende styremedlemmer 

- Festmiddag, inkludert 2 enheter til middag og velkomstdrink. (2016) 

- Eventuelt støtte til vertskaps DA. 

-Inntekter fra utstillere. 

Vertskaps DA: 
- Kan få støtte mot budsjett som AU tar stilling til. 

- Dersom budsjettet overstiger den summen HS har budsjettert med, dekkes det av DA 



  
 
- Inntekter fra lokale sponsorer eller utstillere kan brukes til å dekke inn postene vertskaps DA er 

ansvarlig for.  

Alle DA: 
- Faktureres direkte for reise og opphold deltagere. HS dekker en delegat.   

Program med ansvarsområder: 
Rep.møtet arrangeres fra fredag til søndag. 

 Fredag 

 Ankomst 

 Delegater, observatører og gjester møtes og ønskes velkommen av det lokale vertskapet 

 Utstillere tas imot og får praktisk info. (Ansvarlig HS/DA?) 

 Lokalt program / omvisning /sosialt (Ansvarlig DA) 

 Felles samling med presentasjon, praktisk informasjon (Ansvarlig DA) 

 Hilsningstale fra ordfører eller annen passende person fra vertskapsstedet. (Ansvarlig 

DA) 

 Felles middag (Ansvarlig HS) 

 Lørdag 

 Representantskapsmøte (Ansvarlig HS) 

 Festmiddag – toastmaster (Ansvarlig DA) 

 Sosialt – underholdning (Ansvarlig DA) 

 Søndag 

 HS-møte konstituering (Ansvarlig HS) 

 Kurs, arbeidsgrupper, DAs time (Ansvarlig HS) 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjett representantskapsmøtet 2016 Lillehammer

Inntekter: Antall: Pris:

Utstillere 6 -5000 -30000

Sum -30000

Kostnader

Overnatting Delegater DA 22 1500 66000

x2 HS 10 1500 30000

Sekretariatet 4 1500 12000

Ordstyrer 1 1500 3000

Æresmedlemmer 7 1500 21000

Gjester 1 1500 3000

NU? 2 1500 6000

Sum 141000

Reise Delegater DA 22 1800 39600

HS 10 1800 18000

Sekretariatet 4 1800 7200

Ordstyrer 1 1800 1800

Æresmedlemmer 7 1800 12600

Gjester 1 1800 1800

NU? 2 1800 3600

Sum 84600

Andre kostnader Materiell 23200

Gaver/oppmerksomheter 5000

Festmiddag 47 600 28200

Honorar ordst. 8000

Sum 64400

Støtte DA verskap 40000

Sum 40000

Resultat 300000

Budsjett 300000

Over-/underskudd 0


