
  
 

 

Referat møte nr. 3 2016,  

2. mai 2016 

Skype 

Tilstede: Thomas Rikardsen(TR), Camilla Tjessem(CT), Glenn Nevland (GN),  Lene Karoliussen (LK), Jonas 

Fuglseth (JF) og Katinka Hauge (KH) 

Referent: Ina Merkesdal (IM) 

Fraværende: Oscar Warholm 

Forkortelser: Lokale ungdomslag (LUL), Distriktsavdelinger(DA), Nordic Ostomy Assosiation (NOA) 

Sak Behandling Tittel og orientering 
09/16 Vedtak Godkjenning av saksliste og referat 

Referatet fra konstitueringsmøtet ligger vedlagt. 
Frifond legges til sakslisten som ny sak 16/16.  
  
Vedtak: saksliste og referatet godkjennes 
 

10/16 Orientering Status 
Administrasjonen gir en oppdatering om det viktigste som skjer i 
organisasjonen.  
 
Politisk arbeid 
Vi jobber videre med Blåreseptordningen og pris- og produktlistene. 
Frem mot revidert statsbudsjett jobber vi med å reversere kuttene 
på posedeodorant. Vi hadde nylig møte med KrFs Olaug Bollestad i 
Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og regner med å få møte 
med flere sentrale politikere i løpet av våren. 
 
Invitasjoner 
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser inviterer til møte for å sette tilrettelegging av 
fritiden til barn og unge med funksjonsnedsettelser på 
dagsordenen. 
Dato: Onsdag 25. mai 2016 
Tid: 9.00-11.30. Frokost serveres fra kl. 8.30. 
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo – Møterom Amalie 
Skram 
Påmelding: Bruk vårt påmeldingsskjema 
De som er interessert i å delta på dette melder seg på selv.  
 
Brosjyrebestillinger: Vi har trykket opp 1100 nye ungdomsbrosjyrer, 
og sender ut 50 til hver DA. Da har vi et lager på 400 stk. igjen 
sentralt. Skal gjøres tilgjengelig som PDF på nettsidene, Adm. 
Ordner dette.  
 

https://easyfact.no/reply/gvwkvtmlxx


  
 

 

Alle i styret skal ha fått tilgang til vår felles e-post. Vi ønsker å bruke 
følgende tjenester tilknyttet e-posten:  
Sharepoint og OneDrive til dokumentdeling 
OneNote til huskelister og arbeidslister som oppdateres jevnlig 
Kalender for styremøter og arrangementer 
 
Neste HS-møte er 4.-5. juni, Thomas deltar på dette.  

 
Vedtak: tas til orientering 

11/16 Vedtak  Arbeidsfordeling mellom styret og sekretariatet 
Vi diskuterer og blir enige om arbeidsfordelingen mellom det nye 
styret og sekretariatet, og noterer ned hvilke oppgaver styret ønsker 
å delegere til sekretariatet:  

 Forberedelse til styremøter:  
Ina og Thomas sender ut sakspapirer en uke før hvert styremøte til 
gjennomlesning.  

 Etterarbeid etter styremøter 
Ina sender ut referat som godkjennes etter en uke. Det gjøres så 
tilgjengelig på nettsiden, og i OneDrive. Skriver inn punkter fra 
referatet som skal følges opp inn i OneNote.  

 Forberedelse til aktiviteter 
Glenn, Jonas og Ina blir enige om arbeidsfordelingen seg imellom:  
Svein ordner flyreiser og fellesbuss, men det er viktig at ikke Svein 
blir et mellomledd i kontakten med sjåførene.  
Arrangementsansvarlige booker hytte, planlegger innkjøp av mat, 
romfordeling og organisering av aktiviteter, henge opp praktisk info 
på leir. Administrasjonen håndterer invitasjoner, påmeldinger, lager 
lister, samarbeid med leverandører, trykker opp deltakermapper og 
lager evalueringsskjema. Budsjett utarbeides i fellesskap. Vi bruker 
OneNote aktivt for å lage fremdriftsplaner, sjekklister og fordele 
arbeidsoppgaver underveis.  

 Etterarbeid etter aktiviteter 
Adm. tar rapportering, fakturering, regnskapsrapporter og 
dokumentlagring. Arrangementsansvarlige oppsummerer 
evalueringen. Artikkel om samlingen skrives av enten styret eller 
administrasjonen.  

 Rapporteringsfrister og støtteordninger 
Adm. holder oversikt over hva som finnes og delegerer mindre 
skriveoppgaver til styret ved behov. Etter møte med ExtraStiftelsen 
fikk vi tips om at det kan lønne seg å tilpasse malen for hver søknad 
til den enkelte prosjektideen, og la den som har ideen skrive 
søknaden, og få søknaden til å skille seg ut.  

 Frifond 
Adm. Holder i denne, skal se på forbedringer i interne rutiner for 
frifond. Styret kan endre fordelingsnøkkelen ved behov.  

 Oppfølging av LUL, tillitsvalgte og medlemmer 
Styret består av noen fra hver LUL, som gjør det lettere for styret å 
følge opp aktive LUL. Administrasjonen og styret følger opp de 
henvendelsene som kommer, og henviser til hverandre ved behov.  

 Oppfølging av DA og ungdomskontakter 
Glenn tar på seg å se på forbedringer i ungdomskontakt-ordningen. 



  
 

 

Han skal få ned på papiret en person som kan være 
ungdomskontakt i hver DA. Ungdomskontakten bør oppfordres til å 
være aktiv på DA-møter. Følge opp de som ville starte opp et LUL i 
Tromsø. Skal også jobbe for å få på plass guiden for oppstart av LUL. 
Sende den som info til alle ungdomskontakter.  

 Facebook 
Styret har hovedansvar for å administrere Facebookgruppa, og 
kontakter sekretariatet ved behov. Administratorrollene oppdateres 
til det nye styret.  

 Felles e-post 
Thomas har hovedansvaret for å følge opp henvendelser som 
kommer på fellesadressen 

 Nettsidene 
Ønsker kurs i publisering på rep-møtet. Nettsidene er treige, 
sekretariatet jobber med å finne en løsning på dette. Ina sender ut 
en oppfordring til LUL om å oppdatere nettsidene, og guiden som 
forklarer hvordan dette gjøres. Ina skal se på muligheten for å få 
gamle aktiviteter til å bli liggende på siden.  
 
Vedtak: Styret godkjenner arbeidsfordelingen.   
 

12/16 Vedtak Konkretisering av arbeidsprogrammet 
Arbeidsprogrammet fra Ungdomskonferansen ligger vedlagt. Styret 
legger en plan for hvordan de skal arbeide for å oppnå målene i 
arbeidsprogrammet. Punkter fra listen på referatet fra 
konstitueringsmøte gjennomgås.  

 Guide for LUL –Glenn og Ina 

 Konsekvensutredning ved løsrivelse fra NORILCO 
Vi setter ned en arbeidsgruppe: Thomas, Camilla, Oscar (hvis han 
ønsker det) som vara og Ina som ressursperson. Skal gi en grundig 
redegjørelse for fordeler og ulemper.  
 
Drift  
Inntektsbringende arbeid – ønsker å sende inn ExtraSøknader som i 
fjor. Fristen er 15. september. Ønsker å nominere NU til Kavlifondet.  
Vi ønsker en vervekampanje der det loddes ut en iPad, og 
medlemmer oppfordres til å verve sine pårørende. Ina og Glenn er 
ansvarlige for å planlegge og iverksette vervekampanjen.  
 
Innstilling: styret vedtar en fremdriftsplan for å oppnå målene i 
arbeidsprogrammet fra Ungdomskonferansen. 
 

13/16 Vedtak Sommerleir 
Styret diskuterer de økonomiske konsekvensene ved arrangering av 
sommerleir 4.-7. august på gården til Bjarne. Med utgangspunkt i 25 
deltakere budsjetterer vi med ca -46 000kr av egenkapitalen.  
 
Vedtak: Styret velger å avlyse årets sommerleir med 5 mot 1 
stemme. 
 



  
 

 

14/16 Orientering/vedtak Representasjoner: 
Vi trenger noen fra NU til NOA-meeting i Aarhus 18.-21. august. 
Camilla settes opp foreløpig, men ønsker å vite hvor mange vi skal 
sende, når påmeldingsfristen er og om dette er noe NU vil dekke.  
 
Vi trenger to ungdomsrepresentanter til familiesamlingen: 
2.-4. september (Camilla og Glenn kan ikke i år), foreldregruppa har 
ansvaret for å finne andre kandidater. Jonas og Lene stiller seg til 
disposisjon, Katinka kan stille som reserve.  
 
Orientering fra: 
- representant for NU i styret til Unge funksjonshemmede, Bjarne 
Langeland: 
Det jobbes stadig opp mot det politiske, her er det diverse saker 
som pågår. Den kanskje mest aktuellere saken for NU er tannlege 
dekning, det jobbes i hovedsak her mot et opplegg der det skal 
kunne være en egenandel med et tak på lik måte som for helse, har 
vært et lite samarbeid med fagforbundets ungdom som har stort 
fokus på dette fra tidligere.  
  
Det er mye utskifting i sekretariatet vi har derfor fått en ny 
generalsekretær som heter Synne, hun jobbet i sekretariatet fra før, 
og ser ut til å være en god kandidat til jobben. Det er blitt utlyst 2 
stillinger til, som etter planen skal bli bemannet i løpet av juni. 
  
Unge funksjonshemmede skal være representert under Arendalsuka 
med minst 2 personer, hva de skal delta på og hvordan er ennå ikke 
bestemt. 
  
Det har vært et møte med ExtraStiftelsen om søknadsskriving, jeg 
har spurt om å få et referat fra dette for å kunne sende til 
organisasjonen så håper å kunne gi dere dette når det blir klart. 
  
Tenker som så at hvis det er ting dere ønsker jeg skal sette 
mer fokus på eller det er spørsmål må dere bare si ifra så skal 
jeg gjøre så godt jeg kan.  
 
Valgkomiteen til Unge funksjonshemmede er i gang med arbeidet 
med nye styrekandidater. Bjarne ønsker foreløpig ikke å stille til 
gjenvalg til høsten. Deres Generalforsamling er 21.-23. oktober 
(samme helg som NORILCOs rep-møte).  
 
Innstilling: tas til orientering  

15/16 Vedtak Neste møte 
Styret avtaler et tidspunkt for neste møte.  
16.-17. september hos Bjarne.  
Dersom det passer bedre med flytider kan møtet flyttes til 17.-18.  

16/16  Frifond 
Ina legger ut fordelingsnøkkelen på OneDrive. Vi tar et styrevedtak 
på fordeling av midler når alle rapportene har kommet inn fra LUL. 

 




