
  
 

 

Protokoll for møte nr. 4 

17. september 2016 

Revetal 

Tilstede: Thomas Rikardsen, Camilla Tjessem, Glenn Nevland, Jonas Fugleseth og Oscar 

Warholm 

Referent: Ina Merkesdal 

Fraværende: Lene Karoliussen og Katinka Hauge 

 

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

Protokoll fra møte 3 godkjennes uten endringer.  
 
Tillegg til sakslista: 

- Orientering om Vinterleir fra Glenn og Jonas.  
- Status fra Lokale ungdomslag (fast sak fremover) 
- Ekstraordinær ungdomskonferanse på vinterleiren 
- Vervekampanje 

 
17/16 Orientering Oppdateringer fra HS og foreningen 

 Thomas oppsummerer siste nytt fra HS 
HS gikk i stor grad gjennom forberedelser til Rep-møtet. En 
del diagnoser har rett på gratis fysioterapi, som regjeringen 
nå behandler om de skal fjerne. HS leverer et høringssvar 
på: Høring – Innføring av automatisk frikort for 
egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i 
fysioterapiordningen m.m. 

 Ina orienterer om status for rapportering til Frifond og 
Fordelingsutvalget. Sekretariatet har kontroll over det som 
skal rapporteres inn, fristen til Fordelingsutvalget er utsatt. 
Vi fikk 73 433 kr tildelt fra Frifond, og budsjetterte med 
70 000 kr. Beløpet til overs fordeles snarest på nytt gjennom 
fordelingsnøkkelen til LUL. 

 Ina orienterer om nominasjon til Kavlifondet 
(oppfølgingssak fra forrige møte). Kavlifondet åpner ikke for 
at eksterne aktører kan nominere organisasjoner til fondet.  

 Likepersonskurset har mange påmeldte ungdommer, og 
foreløpig har vi fått inn 53 søknader, og har 50 plasser. 
Påmeldingsfristen går ut 19. september.  

 Familiesamlingen avholdes 7.-9. oktober på Raufoss, Glenn 
og Camilla deltar som ungdomsrepresentanter. 

 Ina orienterer om status fra regnskap. Vinterleiren gikk med et 
overskudd på 15 000 kr, og Ungdomskonferansen gikk med et 
underskudd på 15 000 kr, så til sammen ligger vi økonomisk akkurat 
der vi hadde budsjettert med så langt i år. Vi har om lag 50 000 kr av 



  
 

 

midler til gode i årets budsjett. Noen felleskostnader for drift er blitt 
ført feil i regnskapet, administrasjonen må endre dette før året er 
omme.  

18/16 Orientering NOA meeting, Jonas orienterer 
Jonas og Jane representerte NU og NORILCO på 
samarbeidsmøtet 18. – 21. august i Aarhus med Nordic Ostomy 
Assosiation (NOA). HS og Jane overbringer gode 
tilbakemeldinger til Jonas for hans deltakelse.  
Det var tre dager med opplegg, med faglige innlegg, og egne 
møter for ungdommene. De utvekslet erfaringer om rekruttering 
av folk på aktiviteter, og særlig lokale aktiviteter er vanskelige å 
rekruttere til. Sammenlignet med de andre landene har våre 
aktiviteter betydelig mindre faglig opplegg. En fra Nederland 
som var der, var med i en arbeidsgruppe om Kock Pouch. De ville 
få med flere land inn i prosjektgruppen. Det går ut på å kartlegge 
hvilke støtteordninger som finnes i helsevesenet for denne 
pasientgruppen gjennom et spørreskjema som skal svares på 
gjennom tre år. Jonas har rekruttert minst 7 personer fra Norge 
til prosjektet gjennom Facebook. Etter hvert er tanken at hvert 
land skal ha en som koordinerer tjenesten. Jonas koordinerer 
prosjektet foreløpig, og avventer mer informasjon om hva det 
innebærer.  
Tas opp igjen ved neste møte.  
 

19/16 Orientering ExtraStiftelsen, Ina orienterer 
I år har vi sendt inn 2 søknader for NU; ekstremsportleir på Voss 
og villmarkstur til Brennabu leirsenter. NU har også fått et 
vesentlig fokus i NORILCO sin søknad om et sentralt kurs om 
seksualitet og samliv. Vi får svar på søknadene 15. desember på 
denne siden:  
https://www.extrastiftelsen.no/  
 
ExtraStiftelsen begynner nå med 2 frister i året: neste frist er 22. 
mars, og vil utbetale midler til innvilgede prosjekter innen 15. 
juni.  

 
20/16 Orientering Konsekvensutredning ved løsrivelse fra NORILCO 

Oppfølgingssak fra sist møte. Thomas, Camilla og Oscar sitter i 
arbeidsgruppen, med Ina som ressursperson i sekretariatet. 
Arbeidsgruppen ønsker innspill fra styret om hvordan de skal gå 
frem for å møte ungdomskonferansen sitt ønske om en 
utredning.   
-Ina forhører seg med andre organisasjoner som har vært 
gjennom en lignende prosess innen neste møte, for å få til et 
møte med dem. Vi ønsker å få noen tips til hvordan vi skal gå 
frem i utredningen og finne noen gode spørsmål vi burde 
forsøke å besvare.  
 

 

https://www.extrastiftelsen.no/


  
 

 

21/16 Vedtak NORILCOs Representantskapsmøte 
Lillehammer, 21.-23. oktober 

 Deltakelse: Thomas stiller som representant for HS, 
Camilla sendes som vararepresentant for HS. Jonas 
sendes som delegat fra NU. Vi trenger én delegat til fra 
NU, dette avklares på mail i etterkant av møtet.  

 Rep-møtepapirene er sendt ut til alle i styret på mail.  
 

22/16 Vedtak Unge funksjonshemmedes generalforsamling  
Scandic Oslo Airport 22.-23. oktober 
Vi har mulighet til å sende 2 delegater og 1 observatør fra NU. 
Det arrangeres også en konferanse om seksualitet kl. 11 fredag.  
Bjarne Langeland sitter i styret, og skal dit uansett som 
representant for NU. Ingen i styret har mulighet foreløpig.  
 
Påmeldingsfristen er 22. september, og man kan melde seg på 
her: http://www.ungefunksjonshemmede.no/forsideblokk-
2/naa-kan-du-melde-deg-paa-generalforsamling-2016  
 
 

23/16 Orientering Ungdomskontakter i DA, Glenn orienterer 
Oppfølgingssak fra sist møte. Glenn vil høre med eksisterende 
ungdomskontakter om de ønsker å fortsette. 
Spørre hver enkelt DA om de vil være med å styrke ordningen 
med ungdomskontakter. Minimumskravet til DA bør være å 
dekke utgifter for reise og egenandel for lokal ungdomskontakt 
på DA-aktiviteter, og helst sette av minst 5000 kr til å sende 
ungdomskontakten på sentrale aktiviteter.  
NU ønsker å legge frem dette som innspill til nytt punkt i 
handlingsplanen på rep-møtet: «DA skal løfte ordningen om 
lokale ungdomskontakter, slik at alle har en aktiv 
ungdomskontakt, og at det tilrettelegges for ungdomsarbeid på 
DA-aktiviter.» 
Videre ønsker vi å publisere et innlegg i Facebookgruppa 
«NORILCOs Ungdom», med en kort beskrivelse av hva det 
innebærer, slik at interesserte kandidater kan ta kontakt med 
oss. Det er viktig at vervet fremstilles med «en gulrot», slik at 
fordelene med å påta seg vervet er i fokus.  
 

24/16 Vedtak Neste møte + julebord 
Neste møte med julebord avholdes 13.-15. januar i Revetal. 
Simen Brændhaugen, daglig leder i NORILCO, inviteres til å være 
med.  
 

25/16 Orientering Statusoppdatering fra Vinterleir, Glenn og Jonas orienterer 
Vinterleiren avholdes 9.-12. februar, og aktiviteten blir Bob-
kjøring. Styret møtes én dag før, for styremøte 8. februar.  
Budsjett vedtatt på ungdomskonferansen: 180 000 kr. Vi ønsker 
å ha et gjennomarbeidet faglig tema for leiren, for eksempel 
seksualitet, kanskje med foredrag fra leverandører? Få med 
invitasjon i november-utgaven av NORILCO-nytt.   

http://www.ungefunksjonshemmede.no/forsideblokk-2/naa-kan-du-melde-deg-paa-generalforsamling-2016
http://www.ungefunksjonshemmede.no/forsideblokk-2/naa-kan-du-melde-deg-paa-generalforsamling-2016


  
 

 

26/16 Orientering Oppdatering fra LUL 
Oppdateringer fra LUL innføres som en fast sak på styremøtene 
fremover. Aktiviteten ruller og går som normalt i Oslo, Bergen og 
på Sørlandet. Sør-Trøndelag trenger litt ekstra oppfølging nå som 
tidligere leder er syk.  
 

27/16 Vedtak Ekstraordinær ungdomskonferanse på Vinterleiren 
Vi ønsker å kalle inn til en ekstraordinær ungdomskonferanse på 
vinterleiren i 2017. Eneste sak til behandling blir flytting av 
ungdomskonferansen i 2018 til samme helg som rep-møtet i 
NORILCO.  
 

28/16 Vedtak Vervekampanje 
Oppfølgingssak fra forrige møte.  
NU ønsker å arrangere en vervekampanje, der vi oppfordrer 
eksisterende medlemmer til å verve sine nærmeste som 
medlemmer, enten som pårørende eller interesserte. Ved 
påmelding skriver de for eksempel «vervet av Ola Nordmann», 
og Ola får dermed et lodd i trekningen av en premie. 
Medlemmer som verves utenfor stedene vi har lokale 
ungdomslag gir to lodd til trekningen.  
Vinneren trekkes på ungdomskonferansen.  
 
Ina skaffer premie gjennom en sponsor. Aktuelle premier kan 
være: nettbrett/høyttaler/mobil/pulsklokke/headset 

 

 




