
  
 

Referat hovedstyremøte i NORILCO 04.-05.06.2016 

Tidspunkt: 04. til 05. juni 2016  

Sted: Oslo, Øvre Voll gate 11 

 

Tilstede: Jane Halvorsen, Bente Løkaas, Tone Pernille Siversen, Jostein Sandvik, 

Annlaug Årflot, Thomas Rikardsen (NU) og Simen Brændhaugen (sekretariatet)  

Forfall: Siri  Lauvrak 

 

Møteleder: Jane Halvorsen 

Referent: Simen Brændhaugen 

 

 

Sak Tittel og orientering 

  

14/16 Godkjenning av saksliste og referater 
Godkjenning av referat 
 
Referat er tidligere godkjent på epost, men protokollføres i referat påfølgende 
HS-møte. 
Referat HS-møte 05.-06. februar 2016 
Referat AU-møte 09. mai 2016 

Vedtak: Referat godkjent. 

Godkjenning av saksliste 

Innmeldte saker ved møtestart: 
Sak 26 Ungdomskonferansen – endring av tidspunkt – meldt inn av Thomas. 
Sak 27 Valg av vara til AU – meldt inn av Jane 

Vedtak: Saksliste godkjent med tillegg. 

15/16 Oppdatering og orientering 
 
Sekretariatet og AU 
 
Kreftforeningens strategi – Informasjonsmøte om Kreftforeningens strategi for 
de neste 4 årene. Simen (og Ina for Ung Kreft) deltok.  
Medtek – frokostmøte om HELFO-prosessen. Margrethe deltok. 
Stomisykepleiekonferanse på Lillestrøm. Simen, Margrethe og Bente deltok. 
Veldig nyttig. Camilla Tjessem holdt innlegg og promoterte 
likepersonstjenesten på en veldig god måte.  
NU – Ungdomskonferanse – Jane hadde en hilsningstale, Ina støttet 
arrangementet fra sekretariatets side og Simen var ordstyrer. Effektivt og 
ryddig arrangement med gode evalueringer.  
KrF, Bollestad – Simen og Margrethe hadde møte for å diskutere revidert 
statsbudsjett. Positivt møte. 
Høyre, Trøen – Simen og Margrethe hadde møte for å diskutere revidert. Ok, 
møte men gav ingen store forventninger – noe som heldigvis viste seg feil. 



  
 

Kreftforeningen v/ ernæringsfysiolog vedr. Blåresept – Simen og Margrethe. 
Neste runde hos Helfo er næringsmidler. Dette er produkter som er relevante 
for mange pasientgrupper, blant annet oss og mange kreftformer. Diskusjon 
om vi skal gjøre noe koordinert med Kreftforeningen og evt. andre 
pasientforeninger. Ingen konklusjon foreløpig.  
Kreftforeningen v/ Sandvig – Screening. Margrethe hadde møte for å diskutere 
screening og prosessen videre med implementering. 
FFO ledermøte – Simen deltok. FFO har startet en strategiprosess der de 
ønsker involvering fra medlemsorganisasjonene. 
Helsedirektoratet, Screeningarbeidsutvalget – Margrethe deltar for NORILCO. 
Funkis, årsmøte – Annlaug deltok og representerte NORILCO. 
Møter med leverandører – sekretariatet har hatt diverse møter med 
leverandører for gjensidig oppdatering. Leverandørene, gjennom Medtek, 
jobber med Blåreseptordningen og for å gjøre industrien mer kjent for 
politikerne. 
FFO, erfaringskonferanse uføre – Jane deltok. Tema var den nye 
uførereformen. Det kom mange negative tilbakemelding på hvordan NAV har 
håndtert reformen, men Skatteetaten fikk gode tilbakemeldinger. 
Styreledertreff – Jane har deltatt på et treff med de andre styrelederne fra 
pasientforeningene tilsluttet Kreftforeningen. Positivt møte og stemning for å 
samarbeide mer på tvers. 
 

Nyhetsbrev – første nyhetsbrev er sendt ut, og det ser ut til å ha nådd ganske 
bra ut. Veldig få avmeldinger, noe som vi tolker som bra. 
Fagråd stomi – arbeidet med å etablere fagrådet er i gang. SIS har oppnevnt 
to stomisykepleiere: Grethe F. Lund (stomisykepleier ved OUS/DNR) og 
Vibeke Heen (stomisykepleier ved Drammen sykehus)  
Vigdis Åskjem, stomibok – søknad til ExtraStiftelsen ble levert i fjor, men 
ønsker at søknaden skal revideres og sendes på nytt. 
Spørreundersøkelse screening – i forbindelse med arbeidet med screening har 
NORILCO sendt ut en spørreundersøkelse. Resultatene ble presentert på 
Helsedirektoratets fagdag 27. mai av Margrethe. 
Brosjyrer – oppdatering, inkl. Kocks. Sekretariatet har jobbet med brosjyrene 
Stomi/reservoar og Barn med stomi. Det er gjort en språkvask og teksten 
sendes til fagrådet for kvalitetskontroll. I tillegg har vi fått oversatt en engelsk 
brosjyre om Kocks, som det jobbes med å sammenstille til en egen brosjyre. 
Rapporter fra DA – sekretariatet jobber med å gå gjennom rapportene fra 
distriktsavdelingene. Dette er svært tidkrevende. DA får utbetalt driftsstøtte så 
snart arbeidet er ferdig. 
Stiftelsen Grimelund Kjelsen – Daglig leder har hatt møte med arving samt 
jobbet med å sørge for at regnskap, årsberetning og revisjon for 2014 og 2015 
kom i orden. Suppleringen av styret er godkjent i Brønnøysund. 
Mage- og tarmkreftdagen. I mars fikk alle våre 22 distriktsavdelinger tilsendt 
materiell til bruk i lokalt informasjonsarbeid om mage- og tarmkreft. Det er 
utarbeidet brosjyre: «Mage- og tarmkreft –en informasjonsfolder om kreft i 
fordøyelsesorganene». Mage- og tarmkreftdagen ble arrangert den 12. mars. 
Film – skal ha møte med Aprilfilm for å motta tilbud på reklamefilm. 
 
Likepersonstjenesten 
- Bente har deltatt på møte i LP-utvalget hos Kreftforeningen. 
- Evaluering av likepersonsledersamlingen gjennomgås. Det var veldig gode 
evalueringer. Det var 20 deltakere på samlingen som ble avholdt i april. 
Tilbakemeldingene fra samlingen tas med i det videre arbeidet. 
- Det har kommet noen tilbakemeldinger på at det er tungvint med 
rapportering. HS ber AU utarbeide forslag til hvordan rapportering kan gjøres 



  
 

enda enklere.  
 
NORILCOs Ungdom v/ Thomas 
Thomas gjennomgår ungdomskonferansen. 
Ungdomskonferansen 2016 ble holdt på Radisson Blu Airport hotel den 16. 
April. Det var til sammen 22 deltagere, med 18 stemmer representert på det 
meste. Styreleder i NORILCO, Jane Halvorsen deltok også. 10 avdelinger 
deltok, herav alle 4 Lokale Ungdomslag. I år valgte NU å dele opp vinterleir og 
ungdomskonferanse i to separate arrangementer, med mål om at bare de som 
var mest interesserte i organisasjonsutviklingen ville delta. Tilbakemeldingene 
på konferansen var stort sett positive, med noe ønske om at 
saksfremleggelsen blir noe klarere på framtidige konferanser. 
 
Det ble på møtet valgt et nytt styre, det ble vedtatt nye vedtekter ihht kravene 
for støtte, i tillegg til arbeidsprogram for 2016-2018. Arbeidsprogrammet ser 
ganske likt ut som tidligere år, men den største endringen er et tillegg av 
punktet «utrede fordeler og ulemper med NU som en selvstendig 
organisasjon».  
 
Annet 
-Skal ikke avholde sommerleir for å holde kostnadene nede.  
- Skal jobbe med å få på plass materiell som skal gjøre det lettere å starte opp 
lokale ungdomslag. 
- Thomas har sammen med Ina vært i møte med utviklere av avatarer for bruk 
i skolen. NU ga i møtet innspillet for hvilke behov vår målgruppe har. 
 
35+ v/ arbeidsgruppen 
Prosjektgruppen består nå av Jostein, Tone Pernille og Annlaug, med Ina som 
kontaktperson i sekretariatet.  

Prosjektgruppen startet sitt arbeid med forberedelser av samlingen i 
februar/mars. De fikk Reise og Konferanseservice til å innhente tilbud på 
aktuelle steder både i inn- og utland, og endte til slutt opp med at Vilnius i 
Litauen var det billigste og beste alternativet.  
 
Etter at fristen har gått ut er det 57 påmeldte på turen og arbeidsgruppa er i 
gang med å gjøre utvelgelsen på hvem som får plass. Det skal også lages en 
prioritert venteliste, slik at om det kommer noen avmeldinger kan man raskt 
tilby plass. Det er i utgangspunktet plass til 35.  
Det jobbes med å få med flere leverandører. 
 
Familiesamlingen 
Prosjektgruppen har bestått av Siri Lauvrak, Anita Husum og Harald Husum, 
og avholdt den 29.04.16 et planleggingsmøte over telefon, i samarbeid med 
sekretariatet. Vi fikk Reise og Konferanseservice til å innhente tilbud, og 
ønsket å avholde samlingen på Scandic Bystranda i Kristiansand, men 
budsjettrammene tilsa at det i så fall bare ville være plass til 65 deltakere.  

Sekretariatet mottok den 24. mai en mail fra foreldregruppens leder, Siri 
Lauvrak der prosjektgruppen som helhet meddelte følgende: «Vi kan 
dessverre ikke stille oss bak, og lede denne samlingen ved enten å redusere 
antall deltakere, heller ikke øke egenandelene til over det dobbelte. Med det 
som utgangspunkt foreslår vi at dere overtar oppgaven, eller informerer om at 
årets familiesamling må avlyses.» 



  
 

Sekretariatet har dermed sett på alternative måter for å likevel få gjennomført 
samlingen. Camilla og Glenn fra NU styret kommer til å bistå med 
gjennomføringen, og samlingen er flyttet til 7.-9. oktober. Vi har innledet et 
samarbeid med Jernbanepersonalets turkomité som er flinke til å skaffe 
sponsormidler. Samlingen er planlagt avholdt på Raufoss, med tog fra og til 
Oslo inkludert. Egenandelen blir satt som tidligere år, og vi regner med å få 
plass til ca. 70 deltakere, litt avhengig av hvor mange sponsormidler vi får. 

16/16 Henvendelser 
NORILCO har fått en henvendelse fra Acredit som er et forskningsnettverk i 
Helse Sør-Øst. Jane og Margrethe deltok på et møte med Acredits styre 20. 
mai for gjensidig presentasjon av hverandre.  

I etterkant har Acredit tatt kontakt, og inviterer NORILCO til å oppnevne et 
brukerpanel til forskningsmedvirkning. 

Vedtak:  
- NORILCO oppnevner et brukerpanel for å bidra med brukerstemmen i 
Acredits forskning på tarmkreft.  
- HS ber AU rekruttere deltagere til panelet.   
- Den formelle oppnevning gjøres av AU. 
Enstemmig vedtatt. 

17/16 Innkommende saker fra distriktsavdelingene / utvalg   

Det har kommet 3 henvendelser fra distriktsavdelingene til HS. 

Henvendelse 1 – NORILCO Nordland v/ Else Lindvik 

Det er nå fem år til NORILCO kan feire 50 årsjubileum, og i den sammenheng 
burde noen skrive foreningens historie fra 1971 og fram til i dag. Slike ting tar 
tid og vi bør komme i gang nå. Vi har fortsatt med oss personer som har vært 
med fra oppstarten, og som kan fortelle. Det er viktig å få dokumentert 
oppstarten, noen utvalgte hendelser og aktiviteter fra NORILCO sentralt og fra 
distriktsavdelingene. Det bør ikke være en stor «murstein» av en bok men en 
liten bok eller et hefte. Med riktig layout og passelig med tekst og bilder ville 
det være et fint minne å ha med seg videre i utviklingen av NORILCO.   
 
HS diskuterer muligheter for å lage en slik bok, og det fremkommer at det 
antageligvis foreligger en del materiell fra tidligere jubileer.  

Vedtak: HS takker for innspillet ønsker å gå videre med å se på muligheten for 
å lage en bok. HS ber sekretariatet starte research for å lage en bok og skaffe 
til veie materiell som er utarbeidet til tidligere jubileer. Saken tas opp igjen i HS 
når materielle foreligger. 

Henvendelse 2 – NORILCO Nordland v/ Else Lindvik 

Bakgrunn for saken: I dag har NORILCOs medlemmer et WC-kort for å kunne 
bruke handikaptoilett, og kan også få ekstra hjelp på flyplasser ved behov. Vi 
har fått vite at Landsforeningen for fordøyelsessykdommer (LMF) har fått 
tilgang til en raskere passering gjennom sikkhetskontrollen på norske 
flyplasser for sine medlemmer. De viser fram WC-kortet og får passere 
gjennom fast-track, som er en egen sikkerhetskontroll forbeholdt de som reiser 
på buisness-class. Det sies at de må ha med seg en legeattest i tillegg.  

Styret i NORILCO Nordland ønsker at hovedstyret skal forhandle med 
flyselskapene om en tilsvarende avtale for medlemmer i NORILCO slik at vi  



  
 

kan passere raskere gjennom sikkerhetskontrollen på norske flyplasser ved å 
fremvise WC-kortet.  

Dette er en positiv sak som vil ha stor betydning for de av våre medlemmer 
som ønsker å benytte seg av det når de er på reise. Håper at hovedstyret kan 
behandle saken i møte i juni. 
 
Daglig leder har avtalt møte med generalsekretær i LMF i juni. 

Vedtak: HS takker for innspillet. Fakta i saken sjekkes ut i møtet med LMF 7. 
juni. 

Henvendelse 3: NORILCO Oppland v/ Roy Andresen 

Det er blitt en praksis i at firmamedlemmer ikke lenger teller med i utregningen 
til representanter til rep.møte. I de forrige Norilcos lover, som nå heter 
vedtekter står det presisert at firmamedlemmer ikke har organisatoriske 
rettigheter, men at medlemskapet teller med i utregningen av antall 
medlemmer i DA. 

I de nye vedtektene står det ikke presisert at bedriftsmedlemmer (firma byttet 
ut med bedrift) teller med, men det står heller ikke at de ikke teller med i 
utregningen. 

Vi i Norilco Oppland ber om at dette sjekkes opp, da vi etter vår oppfatning 
mener bedriftsmedlemmer skal telle med. 
 
(Videre vises det i henvendelsen til vedtektenes § 4.0 til 4.2) 

På spørsmål om dette til sekretariatet fikk vi til svar at da var det jo bare for 
oss å betale medlemskap for en masse bedrifter for å få flere representanter 
på rep.møte.  

Et slikt svar er uhørt og vi vil presisere at medlemsjuks ikke er aktuelt i Norilco 
Oppland! 

Vedtak: HS følger tidligere praksis da annet ikke er presisert i de nye 
vedtektene, altså at alle medlemskategorier teller. Det presiseres at ved 
innkalling til rep.møtet vil man følge vedtektenes 7.2 «Beregningen av antall 
delegater foregår på bakgrunn av innbetalt kontingent foregående 
regnskapsår.»  

18/16 Økonomi 
NORILCO har i 2015 innført aktivitetsregnskap, noe som gjør at det også bør 
budsjetteres på tilsvarende måte. Budsjettet NORILCO har operert med så 
langt er et driftsbudsjett, der man ser hvor mye man har planlagt å bruke på de 
forskjellige kontotypene. Noen aktiviteter har hatt egne kontonumre.  

Fra Økonomihåndboken til LNU: 
Et budsjett kan settes opp og presenteres på ulike måter. Et tradisjonelt oppsett viser 
gjerne hvor mye midler som er planlagt benyttet til de ulike kostnadstypene (lønn, 
reise, etc.). Et slikt budsjett er delt opp i inntekter og utgifter. 

En annen måte å sette opp et budsjett på, er det vi kaller et aktivitetsbudsjett. Et slikt 
oppsett er delt opp i underposter for hvert enkelt prosjekt eller aktivitet, og viser 
inntekter og kostnader på de respektive prosjektene. F.eks. føres prosjekttilskudd som 
mottas til et spesielt prosjekt på inntektssiden for den aktuelle prosjektkontoen, 
samtidig som kostnadssiden for prosjektet viser den samlede summen kostnader 
(reise, mat, overnatting etc.) knyttet til det aktuelle prosjektet. 



  
 

 
Et aktivitetsbudsjett kan i en del tilfeller fungere bedre som et demokratisk 
styringsverktøy enn et tradisjonelt budsjett, fordi det er tydeliggjort hvilke aktiviteter 
som er spesielt kostnadskrevende, og hvilke aktiviteter som bærer seg selv 
økonomisk, eller som gir gevinst. 

Kreftforeningen ber om aktivitetsregnskap i den årlige økonomiske rapport 
som pasientforeningene skal levere, og bygger på retningslinjene fra 
Innsamlingskontrollen. 

NORILCOs driftsbudsjett, som bygger på rammebudsjettet vedtatt av 
representantskapet, er konvertert og ligger vedlagt. 

Vedtak: HS tar saken til orientering. 

19/16 Mage- og tarmkreftdagen 2016  

Den 4. februar ble Verdens kreftdag markert, og i år valgte Kreftforeningen å 
synliggjøre tarmkreft, og især nordmenns manglende kunnskap om 
sykdommen. På grunn av det uheldige sammenfallet av arrangementer i 
samme tidsrom, har vi valgt å utsette et fagseminar til et senere tidspunkt. 
NORILCO ble invitert til å være medarrangør, og vi benyttet anledningen til å 
knytte bekjentskap og øke vårt nettverk innenfor fagfeltet. I tillegg fikk vi fram 
noe av foreningens arbeid gjennom media, blant annet gjennom et av våre 
medlemmer. 

Årets markering har i all hovedsak vært fokusert på arbeidet som skjer i 
distriktsavdelingene, og det å nå ut til kreftrammede på sykehus/ i distriktene.I 
mars fikk alle våre 22 distriktsavdelinger tilsendt materiell til bruk i lokalt 
informasjonsarbeid om mage- og tarmkreft. Materiellet brukes både på 
sykehus i samtaler med pasienter og helsepersonell, samt i stand-aktivitet i 
lokale sentrum.  Vi har utarbeidet brosjyren «Mage- og tarmkreft –en 
informasjonsfolder om kreft i fordøyelsesorganene», og produsert den blå 
sløyfen.  

Mage- og tarmkreftdagen ble arrangert den 12. mars, og foreningen markerte 
dette i flere distriktsavdelinger, blant annet inviterte flere til åpne 
informasjonsmøter om tarmkreft. I tillegg ble dagen markert i sosiale medier, 
med særlig fokus på symptomgjenkjenning, samt åpenhet. I medlemsbladet 
NORILCO-nytt ble dagen markert ved å ha fokus på tarmkreft i mars-
nummeret.  

Vedtak: HS tar saken til orientering. 

20/16 Retningslinjer grafisk profil DA 
I forbindelse med rapportering fra distriktsavdelingenes likepersonsarbeid i 
2015, har vi mottatt en rekke invitasjoner og annet informasjonsmateriell fra 
DAene med svært sprikende design. HS diskuterer behovet for å fremstå 
enhetlig, og gir innspill til utforming av en eventuell retningslinje. Sendes på 
høring. 
 
Vedtak: HS ber sekretariatet utarbeide retningslinjer for grafisk profil for 
DA/organisasjonen, som sendes på høring i DA etter behandling i AU. 
Enstemmig vedtatt.  

 



  
 

21/16 Orientering politisk arbeid 

Arbeidsgruppe for nasjonal tarmkreftscreening 

NORILCO deltar som brukerrepresentant i en arbeidsgruppe som skal 

skissere alternativer til utrulling av nasjonal tarmkreftscreening. En nasjonal 

screening for tarmkreft skal diskuteres og behandles i Nasjonalt råd for 

prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten i september. NORILCO deltar også 

under Nasjonalt seminar for kolorektal cancer med innlegg om screening sett 

fra pasientens ståsted. I dette arbeidet har sekretariatet gjennomført en 

spørreundersøkelse, og har fått inn nærmere 500 svar som blant annet viser at 

brukerne er svært positivt innstilt til nasjonal screening.  

Orientering om sak: næringsmidler på blåresept 

HELFO er fortsatt i gang med en kostnadskontroll/ gjennomgang av alle 

områdene under medisinsk forbruksmateriell på blåresept etter forespørsel fra 

Helse- og omsorgsdepartementet, tilsvarende gjennomgangen på stomifeltet 

fra i fjor.  

Næringsmidler på blåresept er et stort område som forvaltes av HELFO, og 

dette angår foreningen da det berører både brukere som har behov for 

næringsmidler som følge av kreftsykdom- hjemmel 604, men det berøre også 

våre medlemmer som rammes av hjemmel 601: personer som har behov for 

næringsmidler som følge av sykdommer som affiserer munn, svelg og tarm 

(som gjør det vanskelig å oppta næring på vanlig måte). 

Fjorårets stomigjennomgang førte til endringer over statsbudsjettet, og 

sekretariatet arbeider med å utrede hvilken måte NORILCO på best mulig 

måte kan være forberedt på tilsvarende endringer på næringsmiddelfeltet.  

Revidert statsbudsjett 

Da statsbudsjettet for 2016 ble vedtatt i fjor med kutt i blåreseptordningen for 

stomi- og reservoaropererte var det mange av NORILCOs medlemmer som 

ble rammet. Fra 1. januar kunne ikke lenger stomi- og reservoaropererte hente 

ut posedeodoranter og posetrekk på blåresept, og de som bruker disse 

produktene har måttet bære kostnadene selv. 

 

Utdrag fra revidert nasjonalbudsjett 2016: 

«Posedeodoranter og poseovertrekk er produkter som kan være med på å 

heve livskvaliteten for personer med stomi. For brukere med stomi anses 

plager knyttet til lukt og lyd som vesentlige for livskvaliteten. En del brukere vil 

ha store utgifter til disse produktene. Det foreslås derfor å reversere tiltaket om 

å fjerne disse produktene fra blåreseptordningen» 

Vedtak: HS tar saken til orientering 

22/16 Retningslinjer mellom leverandører og DA 

Retningslinjer for samarbeid mellom leverandør/ bandasjist og DA 

Sak meldt inn av Bente og etter vedtak fra HS i SAK 56/15 har sekretariatet 

utarbeidet et utkast til samarbeidsprinsipper mellom leverandører og 

distriktsavdelingene, og har her integrert HS sine anbefalinger.  



  
 

Vedtak: HS godkjenner utkast for utsendelse til høring hos DAene. 

23/16 Blåresept næringsmidler 

HELFO har gjort en tilsvarende gjennomgang av blåreseptområdet for 

næringsmidler som de kom med på stomiområdet i fjor, dette ble oversendt 

Helse- og omsorgsdepartementet i januar/februar. NORILCO har fått 

oversendt rapporten og sekretariatet arbeider med oppfølging av saken som 

ansees som viktig for stomi- og reservoaropererte, samt mage- og 

tarmkreftrammede.  

Det er svært usikkert hvilke utfall den nevnte gjennomgangen vil få, og 

NORILCO bør forberede seg på eventuelle utfall, og fortsette arbeidet for en 

trygg og forutsigbar blåreseptordning for våre medlemmer. Det er derfor 

ønskelig at HS gir mandat til dette arbeidet. 

Vedtak: NORILCO skal jobbe for at dagens tilbud i blåreseptordningen 

opprettholdes og utgjør et godt, tilstrekkelig tilbud til personer med sykdommer 

som kan føre til stomi, reservoar- og til mage- og tarmkreftrammede. 

24/16 Likepersonsarbeid 2015 

Rapportering fra distriktsavdelingenes og for likepersonsarbeidet i 2015 

er nesten komplett. Vi avventer et par distriktsavdelinger sin 

rapportering før det er klart til utbetaling av driftsstøtte til DA. Siden 

rapporteringsformen fortsatt er relativt ny, er det ikke satt en endelig 

sluttdato, da fortsatt noen DAer ikke er helt fortrolige med skjemaene for 

rapporteringen. 

Sekretariatet ser for seg en noe mer rigid holdning til frister i 2017. 

 

Så langt viser rapporteringen at 2015 var et svært aktivt år og at vi ser 

en stigende aktivitet fra 2014. Blant annet er det så langt registret 725 

likepersonssamtaler som oppfyller kravene til Bufdir, 1237 samtaler 

totalt og 196 aktivitetsdager.  

Vedtak: HS tar saken til orientering. 

25/16 Forberedelser til representantskapsmøtet 
A) Orientering om møte mellom Jane/Simen og Oppland 
Oppland møtte med Kari Fjeseth Aasen og Eva Ebbesen. Det ble et svært 
konstruktivt og hyggelig møte og avklaringer rundt hvem som er ansvarlig for 
hvilke elementer ble klargjort samt økonomiske avklaringer. På møtet ble man 
også enige om hovedlinjene for programmet for helgen. 
Vedtak: Tas til orientering. 
 
B) Godkjenning av førsteinnkalling 
Daglig leder legger frem forslag førsteinnkallingen til representantskapsmøtet. 
Vedtak: HS godkjenner førsteinnkallingen og ber daglig leder sende ut 
innkallingen innen fristen.  
 
C) Innstille valgkomite 
Det er HS som skal legge frem innstilling til valgkomité på 
representantskapsmøtet. 



  
 

Vedtak: HS vurderer dagens valgkomité som svært kompetent og ønsker å 
forespørre om gjenvalg.   
 
D) Forberedelser og føringer til arbeidet med rep.møte sakene. 
- HS kommer med innspill til arbeidsprogrammet. 
- HS går gjennom vedtektene og foreslår mulige endringer og tillegg. 
- HS foreslår at det utarbeides uttalelser på følgende områder: Oppfølging 
etter operasjon, screening, tannhelse, blåresept og vurderer også forskning. 
- Rammebudsjett inkl. styrehonorar, driftstilskudd DA og kontingent. HS 
foreslår at samme nivå opprettholdes. Honorar-satsene oppdateres til dagens 
nivå for skattefrie beløp, varaer mottar 1/3 av dette beløpet. 
Vedtak: HS ber sekretariatet forberede rep.møtesakene i tråd med føringene til 
endelig behandling neste HS-møte. 

 
E) Sted for neste rep.møte 
For å holde kostnadene nede ønsker HS at neste rep.møte i 2018 legges til 
østlandsområdet. 
Vedtak: HS ønsker å foreslå Oslo og forespør DA Oslo om de ønsker å være 
vertskap for rep.møtet 2018. 

26/16 Ungdomskonferansen 
Thomas legger frem tanker NU har gjort seg om ungdomskonferansen. NU har 
diskutert om man kan ha ungdomskonferansen samme helg som rep.møtet, 
enten på fredag eller parallelt med rep.møtet. NU ber HS om tilbakemelding på 
hvordan NORILCO stiller seg til en slik endring. 
 
Vedtak: HS stiller seg positive til at NU jobber videre med å endre tidspunkt for 
ungdomskonferanse slik at det kan arrangeres samme sted og i forbindelse 
med rep.møtet. 

27/16 Valg av vara til AU 
Tidligere NU-leder Bjarne har gått ut av HS og blitt erstattet av NUs nye leder, 
Thomas. Bjarne var vara i AU. 
 
Vedtak: Thomas oppnevnes som vara til AU enstemmig. 

 Møte med Kreftforeningen v/ seksjonsleder Arve Lauvnes 

Tema for møtet med er samarbeidet og ble gjennomført i forbindelse med 
styremøtet på lørdag klokken 11 til 12. Blant annet revidering av 
samarbeidsavtalene ble tatt opp. Det går mot at Kreftforeningen ber om at man 
terminerer samarbeidsavtalene, men at man beholder det det tilsluttede 
medlemskapet og at fremtidig støtte gis med vilkår. Det vil antageligvis ikke 
gjøre noen særlige praktiske endringer enn at man får et mer oversiktlig 
samarbeidsforhold og at antall arenaer kuttes ned på. 

 

  

  

  



  
 

  

  

 


