SAKSPAPIRER
NORILCO -Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Representantskapsmøte
Lillehammer, 21. til 23. oktober 2016

NORILCO – Representantskapsmøte 2016

Program
Fredag:
12:00 til 15:30 Ankomst og innsjekking.
15:30 til 16:30 Velkommen! Alle samles i møtesalen
Delegater, observatører og gjester ønskes velkommen av styreleder og NORILCO
Oppland
Utstillerne presenterer seg.
16.30 til 18.30 Utflukt til Maihaugen (i gangavstand)
19:30 til 21.30 Middag
21.30 Sosialt samvær med musikalsk innslag
Lørdag:
9:00 Åpning av Representantskapsmøte med følgende dagsorden
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 - utgår
5. Endringer i vedtektene.

12:00 til 12:45 Lunsj
12:45 til 13:45 Besøke utstillingene til leverandørene
13:45 Representantskapsmøtet fortsetter6. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden.
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder fastsettelse kontingent, fastsettelse av tilskudd og
fordeling til distriktsavdelinger samt fastsettelse av styrehonorar.
8. Behandling av innkomne uttalelser.
9. Valg av hovedstyre
10. Valg av valgkomité
11. Valg av kontrollkomite
12. Valg av statsautorisert revisor
13. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte
14. Avslutning

16:45 Avslutning representantskapsmøtet
20:30 Festmiddag
Søndag:
09:30 Distriktsavdelingenes time
10:30 Utstilling
11:00 Kurs – deltagerne kan velge mellom følgende kurs:
1. Organisasjons- og styrekurs
2. Rapportering
3. Publiseringskurs på nettsider og kurs i medlemsregisteret RegWeb

13:00 Lunsj
14:00 Avreise
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Sak R1/16 – Møteledelse, forretningsorden og dagsorden
Møteledelse
Hovedstyrets forslag til møteledelse for representantskapet
Det følgende er hovedstyrets forslag til møteledelse for representantskapsmøte 2016. Innstillingen
kan bli gjenstand for endring.

Ordstyrer
Mads Andreassen

Protokollføring
Sekretariatet pålegges å føre protokollen.

Protokollunderskrivere
En fra sittende styre samt en representant. Endelig innstilling fremlegges på representantskapsmøtet
da denne avhenger av hvilke representanter som kommer.

Tellekorps
Ingen innstilling. Velges under representantskapet blant deltagerne.

Redaksjonskomiteen
Ingen innstilling. Velges under representantskapet blant deltagerne.
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Hovedstyrets forslag til forretningsorden for NORILCOs representantskap
§ 1 Representantskapet
Representantskapet behandler de saker som er beskrevet i vedtektene.
Representantskapsmøte kan bare behandle og treffe vedtak i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
§ 2 Representasjon
§ 2.1 Stemmefordeling og representanter
Jevnfør vedtektenes § 7.2 fordeles representantantallet etter følgende regel.
Distriktsavdelinger med 1 – 100 medlemmer gir 2 representanter og 2 stemmer
Distriktsavdelinger med 101 – 250 medlemmer gir 3 representanter og 3 stemmer
Distriktsavdelinger med 251 - 500 medlemmer gir 4 representanter og 4 stemmer
Distriktsavdelinger med 501 eller flere medlemmer gir 5 representanter og 5 stemmer.
Hver distriktsavdeling har alltid så mange stemmer som medlemstallet betinger på bakgrunn av
innbetalt kontingent pr. 31.12. selv om distriktsavdelingen bare sender en representant.
Bedriftsmedlemmer teller med i utregningen av distriktsavdelingens representanter og stemmer.
Videre stiller NORILCOs Ungdom med 2 representanter til NORILCOs representantskapsmøte jevnfør
vedtektenes § 7.11, punkt 5 og dermed to stemmer.
§ 2.2 Kontingentkrav
Jevnfør vedtektenes § 7.4 må representanter ha betalt kontingent i inneværende år.
§ 2.3. Observatører
Representantskapsmøtet er i utgangspunktet åpent for alle. Alle medlemmer i NORILCO har
anledning til å overvære representantskapet med talerett, jevnfør vedtektenes § 7.11, punkt 10. Ved
forslag kan representantskapet, med alminnelig flertall, velge å lukke møtet for ikke medlemmer.
§ 3 Konstituering
Styrets leder presenterer forslag til godkjenning av innkalling og forslag til ordstyrer.
Møtet overlates så til valgt møteledelse som foretar opprop og telling av representantene.
Møteleder legger videre frem: godkjenning av fremmøtte delegater, forretningsorden, valg av
protokollførere, valg av protokoll underskrivere, valg av redaksjonskomité, valg av tellekorps,
fastsettelse av saksliste og fastsettelse av dagsorden, jamfør vedtektenes § 7.8.
Telling av representanter foretas videre ved endringer i antall tilstede.
§ 4 Forhandlinger
Møtet er åpent for tilhørere med mindre det lukkes av møtets flertall.
§ 4.1. Debatt
Debattene skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse.
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§ 4.1.1. Hovedinnlegg
Hovedinnlegg tegnes ved visning av representant- eller observatørskilt. Til hovedinnlegg gis ordet for
inntil 3 minutter. Talere som ikke har hatt ordet til hovedinnlegg i gjeldende debatt prioriteres foran
talere som har hatt hovedinnlegg. Prioritering gjelder kun ved førstegangs tegning.
Møteleder kan utvide taletiden for enkelte representanter dersom det finnes nødvendig.
§ 4.1.2. Replikk
Replikk tegnes ved fremvisning av representant- eller observatørskilt med et ark bak. Det gis inntil to
replikker per hovedinnlegg, samt en svarreplikk. Til replikk og svarreplikk gis ordet for inntil 1 minutt.
Det kan gis tredjereplikk dersom et innlegg har vært rettet direkte mot en person.
§ 4.1.3. Til dagsorden, voteringsorden og saksopplysning
Til dagsorden gis ordet for å foreslå endringer i den fastsatte dagsorden.
Til voteringsorden gis ordet for å foreslå endringer i den foreslåtte voteringsorden.
Til forretningsorden gis ordet for å foreslå endringer i denne forretningsorden.
Til saksopplysning gis ordet for å avklare rene faktiske forhold.
Til forretningsorden, voteringsorden og dagsorden gis ordet umiddelbart etter at pågående
hovedinnlegg med replikkveksling er avsluttet.
Til saksopplysning gis ordet umiddelbart etter at innlegget eller replikken tegningen kom under er
avsluttet.
§ 4.1.4. Skriftlig innlegg
Der gis anledning til å få sine innlegg lest opp av ordstyrer. Innleggene tegnes som beskrevet i
paragrafene 4.1.1 til 4.1.3.
§ 4.2. Votering
Votering gjøres som hovedregel ved håndsopprekning med fremvisning av stemmekort med
delegatnummer.
Dersom en distriktsavdeling forlanger det, skal møtedirigenten beslutte at det skal være skriftlig
avstemming.
Hver distriktsavdeling stemmer under ett, men fordeler sine stemmer som de selv ønsker. Skriftlige
avstemninger skal foregå på spesielt merkede stemmesedler som deles ut før hver avstemning.
Stemmer avgitt på andre enn de utdelte stemmesedler blir avvist. Det samme blir stemmer som blir
avgitt på annet enn det som er oppe til avstemning. Dersom det blir stemmelikhet, foretas det
loddtrekning.
Voteringer avgjøres normalt med simpelt flertall (flere stemmer for enn mot, blanke stemmer telles
ikke) og håndsopprekning.
Ved alminnelig flertall teller blanke stemmer mot.
Forretningsorden vedtas med alminnelig flertall og kan endres ved 2/3 flertall.
Vedtektene endres ved 2/3-flertall jevnfør vedtektenes § 23.1.

6

NORILCO – Representantskapsmøte 2016
Kun forslag levert innen fristen oppgitt i innkallingen, kan tas opp til behandling. Det gis ikke
anledning til å stille endringsforslag til endringsforslag jevnfør nærværende forretningsorden § 4.4.
Forslag om prøvevotering tas opp til votering umiddelbart etter at det er foreslått. Prøvevotering kan
ikke omgjøres til gyldig votering. Debatten fortsetter etter talerlisten.
Voteringer ved valg følger reglene under forretningsordenens § 5.
§ 4.3. Andre reguleringer av forhandlingene
§ 4.3.1. Protokoll
Det føres protokoll over forhandlingene. Denne inneholder oversikt over de tilstedeværende,
samtlige distriktsavdelinger som tar ordet, vedtak og stemmetall dersom stemmer telles.
Protokolltilførsler kan leveres av alle med forslagsrett. Disse må fremlegges muntlig i debatten og
skal være levert skriftlig innen møtets slutt. Andre representanter skal gis mulighet til å tilslutte seg
protokolltilførselen.
§ 4.3.2. Sette strek
Møtet vedtar å sette strek for debattene med simpelt flertall. Når strek er vedtatt satt gis det
anledning til å tegne seg under påfølgende hovedinnlegg med tilhørende replikkveksling.
§ 4.3.3. Stryke talerlisten
Møtet kan vedta å stryke resten av talerlisten uten at de som er oppført får ordet til debatten. Slikt
vedtak gjøres med 3/4-flertall og har umiddelbar virkning.
§ 4.4. Forslag
Alle forslag som ikke er til dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden skal leveres skriftlig.
Frist for levering av forslag er når strek settes i angjeldende debatt med mindre møtet, med simpelt
flertall, har vedtatt annen frist.
Forslag som trekkes av forslagsstiller kan opprettholdes av andre med forslagsrett selv om strek er
satt.
§ 5 Valg
Absolutt flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater åpnes det for debatt.
Deretter foretas ny avstemning. Dersom ingen av kandidatene oppnår tillit ved absolutt flertall
holdes vervet ubesatt.
Alle valg i representantskapsmøtet skal være skriftlige, jamfør vedtektenes § 28.2, unntatt revisor.
§ 6 Andre bestemmelser
Spørsmål som ikke er regulert i denne forretningsorden avgjøres av møtet med alminnelig flertall.

7

NORILCO – Representantskapsmøte 2016

Saksliste
Hovedstyrets forslag til saksliste for NORILCOs representantskapsmøte 21. til 23. oktober 2016.

R 01/16

Åpning av møte og godkjenning av innkalling
Valg av møteledelse og fastsetting av forretningsorden
Dagsorden og saksliste

R 02/16

Presentasjon av styrets beretning

R 03/16

Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning
Vedr. vedtektenes § 7.7, punkt 4, Presentasjon av kontrollkomiteens beretning – utgår
da det vedtektene ikke er fullt ut implementert etter ekstraordinært
representantskapsmøte i 2015. På dette møtet ble det ikke foretatt valg og
kontrollkomité kom inn i vedtektene samme møte.

R 04/16

Endring i vedtektene

R 05/16

Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden

R 06/16

Fastsettelse av budsjett for to år, herunder
a. Fastsettelse kontingent
b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger
c. Fastsettelse av styrehonorar

R 07/16

Behandling av innkomne uttalelser

R 08/16

Valg av hovedstyre

R 09/16

Valg av valgkomité

R 10/16

Valg av kontrollkomité

R 11/16

Valg av statsautorisert revisor

R 12/16

Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte

R 13/16

Avslutning
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Hovedstyrets forslag til dagsorden og saksliste for NORILCOs representantskapsmøte
2016

Tid

Sak

Behandling

Tittel og orientering

Fredag 21. oktober
12:00
Registrering av deltagerne
Ankomst Lillehammer hotell mellom 12 og
15.30. Innsjekking og registrering.
15:30
Velkommen
Alle møtedeltagerne ønskes velkommen i
møtesalen.
Styreleder og NORILCO Oppland ønsker
velkommen inkl. praktisk informasjon om
helgen.
Presentasjon av utstillere
16:30
Utflukt til Maihaugen
Ligger i gangavstand fra hotellet.
19:30

Middag

Lørdag 22. oktober
09:00

09:30

Åpning av representantskapsmøte
Hilsningstale ved ordfører i Lillehammer, Espen
Granberg Johnsen
R 1/16

Vedtak

Godkjenning av innkalling, konstituering og
fastsettelse av forretningsorden og dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer
3. Godkjenning av fremmøtte delegater
4. Forretningsorden
5. Valg av protokollførere
6. Valg av protokollunderskrivere
7. Valg av redaksjonskomité
8. Valg av tellekorps
9. Fastsettelse av saksliste
10. Fastsettelse av dagsorden
9
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10:00

R 2/16

Vedtak

Behandling av styrets beretning
Se saksfremlegg

10:30

R 3/16

Vedtak

Behandling av regnskap 2015
Se saksfremlegg

11:00

R 4/16

Vedtak

Behandling av vedtektsendringer
Endringsforslag presenteres med hovedstyrets
innstilling.

12:00

Lunsj

12:45

Utstillertorg

13:45

R 6/16

Vedtak

Fastsettelse av budsjett
a. Fastsettelse av kontingent
b. Fastsettelse av tilskudd til
distriktsavdelingene
c. Fastsettelse av styrehonorar
Behandling av innkomne uttalelser
- Tannhelse
- Tilgang på medisinsk forbruksmateriell
- Oppfølging og opplæring etter operasjon
- Forebyggende masseundersøkelse av tykkog endetarmskreft

14:15

R 7/16

Vedtak

14:45

R 8/16

Valg

Valg av hovedstyre
Valgkomiteen legger frem sin innstilling og
kandidatene presenterer seg.
a. Leder
b. Nestleder
c. 4 styremedlemmer
d. 2 varamedlemmer
Evt. andre kandidater

15:45

R 9/16

Valg

Valg av valgkomité
Hovedstyret legger frem sin innstilling og
kandidatene presenterer seg.
1 Leder
2 Medlemmer

16:00

R 10/16

Valg

Valg av kontrollkomité
Valgkomiteen legger frem sin innstilling.
2 medlemmer

16:20

R 11/16

Valg

Valg av revisor
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16:30

R 12/16

16:45

R 13/16

Vedtak

20:30

Fastsettelse av sted for neste
Representantskapsmøte
Avslutning av representantskapsmøtet 2016
Festmiddag

Søndag 23. oktober

09:30

Distriktsavdelingenes time

10:30

Kurs
- Styrekurs
- Medlemsregister og nettpubliseringskurs
- Rapportering (oppfordre til å komme med
forslag.

13:00

Lunsj

14:00

Avreise
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Sak R 2/16 Hovedstyrets beretning for 2015
Innledning
NORILCO er en landsdekkende frivillig organisasjon. NORILCO arbeider for å sette fokus på
rettigheter og omsorg for pasienter og deres pårørende samt økt satsning på forebygging, forskning
og diagnostikk for stomi- og reservoaropererte, og mage- og tarmkreftrammede. NORILCO
samarbeider med Kreftforeningen og er medlem i FFO.
Denne beretningen tar for seg aktivitetene i perioden fra 01.01.2015 og frem til 31.12.2015.

Hovedstyret
Ved starten av perioden hadde styret følgende sammensetning:
Thomas Nylund
Oslo
Styreleder, AU-medlem
Jane Halvorsen
Akershus
Nestleder, AU-medlem
Annlaug Årflot
Romsdal
Styremedlem
Tone Pernille Sivertsen
Aust Agder
Styremedlem
Bente Løkaas
Sør-Trøndelag Leder av Likepersonstjenesten
Siri Lauvrak
Aust Agder
Leder av Foreldregruppen
Bjarne Langeland
Vestfold
Leder av NORILCOs Ungdom
Asbjørn Endresen
Sunnmøre
Personlig vara for Bente Løkaas
Camilla Smith Strøm
Bergen
Personlig vara for Siri Lauvrak
Jostein Sandvik
Troms
1. vara
Ove Aksnes
Sunnmøre
2. vara
I løpet av perioden har det skjedd følgende endringer i styresammensetningen:
Thomas Nylund gikk bort i september, som medførte at Jane Halvorsen ble konstituert som ny leder,
og Jostein Sandvik rykket opp fra 1. vara til styremedlem. Styret konstituerte seg på nytt den
13.09.2015 jamfør vedtektenes § 15.6 og 15.7. Ove Aksnes har i løpet av perioden trukket seg fra sitt
verv i Hovedstyret.
Det er avholdt 5 styremøter i perioden, hvor 56 saker er behandlet.
I 2015 har Hovedstyret hatt fokus på å implementere et medlemstilbud til mage- og
tarmkreftrammede, som følge av innlemmingen av den nye pasientgruppen i 2014. Perioden har blitt
preget av endringer i styresammensetningen underveis, ansettelse av ny daglig leder i sekretariatet,
og praktiske konsekvenser av vedtektsendringene som ble gjort på det ekstraordinære
representantskapsmøtet i april 2015.
Foreningen har hatt en økt deltakelse i interessepolitisk arbeid som angår vår målgruppe i perioden.
Foreningen har jobbet for å videreføre arbeidet med samarbeidsavtalene med bandasjister,
produsenter og legemiddelindustrien.
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Arbeidsutvalget (AU)

AU har bestått av Styreleder og nestleder, med daglig leder som sekretær. Etter endringene i
styresammensetningen ble det også endringer i AU. Annlaug Årflot som tidligere var vara til AU ble
da en del av AU sammen med Jane Halvorsen, og Bjarne Langeland ble konstituert som ny vara til AU.
AU har gjennomført 6 møter i perioden. Utvalget har fungert som saksforberedende for hovedstyret
og har i perioden behandlet 65 saker.

Sekretariat og administrasjon
Sekretariatet har i 2015 hatt følgende ansatte:
-

Martin Kaasgaard Nielsen, daglig leder i full stilling frem til august 2015. Ansatt i 20 % ut året
som rådgiver.
Simen Brændhaugen, daglig leder ansatt på fire års åremål fra august og ut året.
Jacqueline Blum Mikula, fast ansatt organisasjonskonsulent, hele 2015
Ina Merkesdal, fast ansatt rådgiver for likepersonstjenesten, hele 2015
Margrethe Gaassand, midlertidig prosjektleder fra mars 2015, endret stilling til fast ansatt
rådgiver i september 2015.

I perioden har det blitt vedtatt ny personalhåndbok.

NORILCOs distriktsavdelinger
I perioden har NORILCO hatt 22 distriktsavdelinger:
Akershus
Aust Agder
Bergen
Buskerud
Drammen
Finnmark
Hedmark
Nordland

Nordmøre
Nord Trøndelag
Nord Rogaland
Oslo
Oppland
Romsdal
Sunnmøre
Sør-Rogaland

Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest Agder
Vestfold
Østfold

Distriktsavdelingene har gjennom perioden bidratt til følgende likepersonsaktivitet i foreningen:
• Personlige besøk: 778
• Samtaler totalt (inkl. telefon og Facebook): 1294
• Aktive likepersoner: 201
• Aktivitetsdager: 215
Samtlige distriktsavdelinger har levert signert årsmelding og regnskap for 2015, samt rapportering for
likepersonsarbeidet som har skjedd lokalt. I tråd med vedtatt rammebudsjett ble det fordelt 1 400
000 kr, etter vedtatt modell for fordeling av driftsstøtte til distriktsavdelingene.
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Hovedstyret har videreført arbeidet med å sende ut en kort oppdatering jevnlig til
distriktsavdelingene med aktuell informasjon, status og nyheter fra sentralleddet.
Distriktsavdelingene har egen innlogging til medlemsregisteret, og redigeringsmuligheter på
nettsidene.

Medlemsutvikling i perioden
Oversikten under tar utgangspunkt i betalende medlemmer.
Medlemstype

2013

2014

2015

Hovedmedlemmer

3841

3997

3942

Støttemedlemmer

241

229

226

Firmamedlemskaper

101

113

105

Husstandsmedlemmer

472

478

471

Abonnenter

58

49

48

Kampanjemedlemmer

85

77

96

Total

4798

4943

4888

Interne aktiviteter for tillitsvalgte
Likepersonsledersamling
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av likepersonsledersamlingen i 2015 var Bente Løkaas i
HS og Ina Merkesdal i sekretariatet.

Samlingen ble avholdt på Gardermoen 20.-22. mars, med 22 deltakere i tillegg til sekretariatet. 18 av
22 distriktsavdelinger var representert. På samlingen fikk likepersonslederne en innføring i mage- og
tarmkreft ved Halvdan Sørby, og gikk gjennom hvordan arrangering av mage- og tarmkreftdagen kan
foregå lokalt. Vi snakket også mye om hvordan likepersonstjenesten skal driftes videre,
arbeidsfordelingen mellom sekretariatet og likepersonslederene, registrering av likepersoner og vi
ble enige om hva som skal til for at man kan bli godkjent som likeperson i NORILCO.
Ekstraordinært representantskapsmøte
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av ekstraordinært rep-møte var HS i samarbeid med
sekretariatet.

17.-19. april 2015 ble det avholdt et Ekstraordinært Representantskapsmøte og Ledermøte på
Gardermoen. Møtet hadde 65 deltakere. På det ekstraordinære rep-møtet ble det lagt frem og
vedtatt et helhetlig forslag til nye vedtekter. Arbeidet med revidering av vedtektene ble startet i
2014, og har vært ute på gjentatte høringer i organisasjonen før det ble lagt frem og endelig vedtatt
her. Møtet ble avholdt med parallelle kurs-bolker der man kunne melde seg på to av følgende:
styrekurs for nye styremedlemmer, nettside og medlemssystem, prosjektsøknadsskriving og mageog tarmkreft.
Likepersonskurs
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av likepersonskurset i 2015 var Bente Løkaas i HS og Ina
Merkesdal i sekretariatet. Kurset ble planlagt med innspill fra likepersonsledersamlingen tidligere
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samme år. I forkant av kurset ble det produsert nye håndbøker for likepersonstjenesten; én til nye
likepersoner, og én til likepersonsledere. Disse ble utdelt til alle deltakerne på kurset, og sendt i
posten til øvrige likepersoner og likepersonsledere i foreningen.
Likepersonskurset ble avholdt 4. - 6. september på Gardermoen, med 61 deltakere, i tillegg til
sekretariatet og eksterne foredragsholdere. Kurset ga opplæring i vanlige problemstillinger knyttet til
ulike typer stomi, og kreft i fordøyelsesorganene, kommunikasjonsteknikker, og håndtering av
samtaler med fokus på seksualitet eller sorg og død. Parallelt med kurset var det lagt opp til en bolk
der likepersonslederne kunne diskutere rekruttering av nye medlemmer, samarbeid med relevante
aktører og arrangering av lokale likepersonskurs.

Sentrale medlemstilbud
Familiesamling
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Familiesamlingen var Foreldregruppen, bestående av
Siri Lauvrak og Camilla Smith-Strøm, Aslaug Lindstad og Guro Hvaale. Ina Merkesdal fra sekretariatet
ga administrativ oppfølging i planleggingen av samlingen.

Familiesamlingen ble avholdt 18. – 20. september i Hurdal, med pårørende søsken som hovedtema.
Samlingen hadde 80 deltakere, fordelt på 21 individuelle familier. På samlingen fikk deltakerne høre
et foredrag fra Thea Mette Hole som fortalte sin historie som pårørende søsken, etterfulgt av
erfaringsutveksling i grupper. Det var lagt opp til aktiviteter i basseng, og representantene fra NU;
Glenn Nevland og Camilla Tjessem tok med de eldste ungdommene på en utflukt for å spille bowling.
Samlingen fikk positive evalueringer fra deltakerne, og mange ga uttrykk for at de skulle ønske at
samlingen varte lenger, og at datoen ble annonsert så tidlig som mulig i forveien -slik at den kunne
holdes av.
Samling for 35+ gruppen
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av 35+ samlingen var Annlaug Årflot og Tone Pernille
Sivertsen i HS i samarbeid med Ina Merkesdal sekretariatet.

Samlingen ble avholdt 13. - 15. november i Son, og hadde 26 deltakere og 38 søkere. Fokuset i
programmet var mestring, åpenhet og fellesskap, i tillegg til et ekstra fokus på
organisasjonsforståelse, og hvordan deltakerne kan engasjere seg i NORILCO lokalt.
Samlingen fikk gode evalueringer av deltakerne.
Likepersonstelefon
NORILCO har april startet opp en telefontjeneste bemannet av likepersoner, som et prøveprosjekt.
Telefontjenesten har ikke blitt annonsert, men har blitt gitt som et tastevalg når personer ringer
NORILCO sitt hovednummer. Samtalene har dermed blitt viderekoblet til våre likepersoner sine
privattelefoner. I løpet av året har våre likepersoner hatt 37 samtaler gjennom denne tjenesten.

Kommunikasjonsarbeid

NORILCO-nytt har fått nytt grafisk design, som også går igjen i alt opptrykket materiell som er blitt
produsert i perioden, slik at vi nå har en mer helhetlig profil utad.
I løpet av perioden har NORILCO produsert følgende materiell:
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informasjonsbrosjyrer om mage- og tarmkreft
- Generell folder om NORILCO og våre medlemstilbud -vi tar magefølelsen på alvor
- Håndbok for nye likepersoner
- Håndbok for likepersonsledere i NORILCO
- Roll-up
- Omslagsmapper, både A3 og A4.
ID-kort i plast til nye likepersoner
- Pins: blå sløyfe
- Rapport om utfordringer for stomiopererte i Norge
Alle brosjyrer ligger offentlig tilgjengelig for bestilling på nettsidene.
-

Vi har også oppdatert mye av den medisinske informasjonen på nettsidene, med særlig fokus på
mage- og tarmkreft.
Medlemsblad
Det har blitt gitt ut 6 medlemsblad i perioden. Sekretariatet tok over produksjonen av blandet,
inkludert annonsesalget, i 2015 etter å ha benyttet en ekstern aktør tidligere. fungert som ansvarlig
redaktør for bladet, og hatt fokus på å få med flere faglig relevante artikler i tillegg til informasjon om
aktivitet i foreningen. Det har blitt jobbet med å videreutvikle bladet til å ha mer nyttig fagstoff for
våre lesere. Redaksjonskomiteen har hatt varierende sammensetning gjennom året, men har hatt
representanter fra både hovedstyret og sekretariatet. Innholdet i bladet ble i stor grad produsert av
sekretariatet, freelance journalist Margrethe Gustavsen samt innsendte saker fra distriktsavdelingene
og NORILCOs ungdom.

Hovedstyret har i perioden tilsluttet bladet til Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.
Sosiale medier
NORILCOs side på Facebook hadde 277 «likes» ved årets begynnelse, og har gått jevnt og trutt
oppover hele året og avsluttet med 593 «likes» ved utgangen av 2015. Vanligvis når vi publiserer
innlegg på siden når vi ut til mellom 1000 til 8000 personer. HS ønsker å bemerke at følgere av siden
vår består av 71 % kvinner, og håper at vi i fremtiden klarer å appellere til menn i større grad.

I 2015 hadde vi følgende lukkede grupper på Facebook, som modereres av sentralleddet:
NORILCOs Ungdom: 283 medlemmer
NORILCOs «Midt i livet»: 412 medlemmer
NORILCO foreldregruppe: 130 medlemmer

Markeringer
Stomidagen
Den 26. september ble verdens stomidag markert i Norge og i organisasjonen. Oslo-avdelingen hadde
stand ved Nathionalteateret hvor de delte ut informasjonsbrosjyrer og hadde hyggelige
musikkinnslag. Dagen ble også markert i sosiale medier, hvor NORILCO oppfordret stomibloggere til å
snakke om psykososiale utfordringer ved å være operert.
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Mage- og tarmkreftdagen
Den 12. juni gjennomførte NORILCO den første Mage- og tarmkreftdagen i Norge. Arrangementet var
todelt. Den ene delen bestod av et faglig seminar på Litteraturhuset hvor ulike utfordringer og
problemstillinger knyttet tarmkreft ble diskutert. Det var totalt 8 innledere og 40 deltakere på
seminaret. Arrangementet var delvis sponset av Bayer og Amgen fra legemiddelindustrien og Boots
Apotek var apotekhovedsponsor.

Det ble laget materiellpakker som ble sendt ut til samtlige distriktsavdelinger til bruk under dagen.
Distriktsavdelingene gjennomgikk mage- og tarmkreftkurs under ekstraordinært
representantskapsmøte hvor det blant annet ble diskutert hvordan man kan snakke om kreft når
man arrangerer stand.
Mage- og tarmkreftdagen ble markert av svært mange avdelinger, og både lokale arrangementer og
selve dagen oppnådde oppmerksomhet i pressen.
HS vedtok i mai et mandat for medisinsk fagråd for mage- og tarmkreft i NORILCO. Under møtet i AU
i juni ble vårt første medisinske fagråd oppnevnt.

Påvirkningsarbeid 2015
I 2015 har NORILCO hatt stort fokus på påvirkningsarbeid, og har lagt betydelig vekt på å
fremforhandle medlemmenes interesser opp mot helsemyndighetene. I mars ble Margrethe
Gaassand ansatt som prosjektleder, blant annet for å skape saksgrunnlag for foreningens politikk på
blåreseptområdet. Etter vedtak fra ekstraordinært representantskapsmøte ble det opprettet en fast
stilling og foreningen har ansatt Gaassand som rådgiver med primærområde samfunns- og
myndighetskontakt.
Rapport om stomioperertes utfordringer
Basert på en medlemsundersøkelse ga NORILCO ut rapporten «Utfordringer for stomiopererte i
Norge -en rapport om oppfølging og opplæring etter operasjon og om blåreseptordningens
funksjonalitet for stomiopererte». Rapporten har dannet grunnlag for foreningens interessepolitikk,
særlig på blåreseptområdet, men har også gitt pekepinner på hva foreningen bør fokusere på for å
ivareta stomioperertes interesser.
Nettverksbygging
NORILCO deltok i august på Arendalsuka med daglig leder og prosjektleder fra sekretariatet med mål
å knytte kontakter og forbindelser med norske helsepolitikere og andre aktuelle samarbeidsaktører.
Her ble også rapporten om stomioperertes utfordringer overrakt en rekke helsepolitikere i
stortingsposisjon, i tillegg til statssekretær i HOD, Lisbeth Nordmann.
Møteaktivitet
I forbindelse med økt fokus på oppfølging etter stomioperasjon hadde NORILCO møter med en rekke
ulike helsepolitikere. NORILCO møtte statssekretær Lisbeth Nordmann.

I tillegg hadde vi møter med Bjarne Kristoffersen (rådgiver for SV på Stortinget), Camilla Hille
(rådgiver for
Venstre på Stortinget), Kjersti Toppe (Stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen,
Senterpartiet),
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Tone Trøen Wilhelmsen (Stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen, Høyre), Kari Kjønaas
Kjos (Stortingsrepresentant og leder av helse- og omsorgskomiteen, FrP), og Torgeir Micaelsen
(Stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet).
Revisjon av blåreseptforskriften § 5 og § 6
Arbeidet med revisjon av blåreseptforskriften ble fulgt tett i 2015. NORILCO har hatt god dialog med
HELFO og Helsedirektoratet, og deltok blant annet med innspill om forskrivning av medisinsk
forbruksmateriell på blåresept for annet helsepersonell enn leger.
Statsbudsjettsforhandlingene 2016
Da statsbudsjettet ble lagt fram 6. oktober forelå det forslag om å fjerne barrierekluter og
hudfilmkluter fra produkt- og prislistene (blåresept) for stomi og inkontinens. NORILCO deltok på
høring i helse- og omsorgskomiteen og anbefalte å beholde produktene. NOFUS signerte også denne
høringen. Den 29. oktober ble det fremmet ytterligere forslag om kutt i tilleggsproposisjon 1S om å
fjerne posedeodoranter og posetrekk fra blåreseptlistene for stomi. NORILCO reagerte raskt og
leverte høringsinnspill til finanskomiteen vedrørende konsekvensene slike kutt vil ha for vår
medlemsgruppe. Et innstendig påvirkningsarbeid ledet blant annet til en debatt i media hvor flere
medlemmer stilte opp for å gi saken et ansikt. Statsbudsjettet ble vedtatt med de foreslåtte kuttene
til NORILCOs skuffelse, men i selve stortingsdebatten om budsjettet ble saken løftet fram og flere
viste støtte om NORILCOs ønsker. Støttepartiet KRF lovet i debattinnlegg å ta dette med tilbake i
revidert budsjett våren 2016.
Screening for tarmkreft
Foreningen har videreført fokus på screening mot tykk- og endetarmskreft i 2015. Dette ble blant
annet spilt inn som en del av foreningens innspill til statsbudsjettet. I tillegg har vi brukt ressurser på
å opparbeide oss kunnskap om tarmkreft, som vil brukes i foreningens videre arbeid.
Innspill statsbudsjettet
I november 2014 vedtok hovedstyret å utarbeide konkrete innspill til statsbudsjettet for 2016, disse
ble oversendt departementene i januar 2015. Her var det tre hovedpunkter vi valgte å fokusere på,
disse er i samsvar med organisasjonene øvrige politiske mål. NORILCOs krav til statsbudsjettet er
følgende: 1. Beholde et mangfold i medisinsk forbruksmateriell, stomiutstyr 2. Videreutvikle og
beholde kreft screening 3. Fokus på kompetanse, flere stomisykepleiere
Samarbeid med industrien
NORILCO har i 2015 hatt møter og informasjonsutveksling med en rekke leverandører, samt enkelte
aktører i legemiddelindustrien. På dette området har NORILCO vært svært restriktive og sendt
tydelige signaler til industrien om foreningens nøytralitet og etikk, og begrenset mulighetene for
samarbeidsrom. Foreningen kan vise til formaliserte avtaler som er tilgjengeliggjort via nettsidene.

Deltakelse i andre fora
NORILCO har deltatt på ulike arrangementer i regi av blant annet FFO og Kreftforeningen.
Deltok i helsepolitisk miniseminar i regi av Senterpartiet i helse- og omsorgskomiteen.
Deltok på legemiddelpolitisk seminar i regi av FFO.
Deltok på møte med SiS (Sykepleiere i stomiomsorg) og la fram rapporten.
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Ungdomsarbeid
I 2015 hadde NORILCOs Ungdom (NU) fire lokale ungdomslag. Styreleder og nyansatt kontaktperson
for ungdommene i sekretariatet, Ina Merkesdal deltok på vinterleiren til NU den 12. – 15. februar. Ina
Merkesdal har bistått som sekretær på NU sine styremøter, og hjulpet til med administrativ
koordinering av forberedelsene før vinterleir. Leder i NORILCOs Ungdom har deltatt på NORILCOs
styremøter, og det er god dialog mellom de to styrene

Internasjonalt arbeid
NORILCO deltok på Tarmcancerkvällen i Sverige i regi av NORILCOS søsterorganisasjon ILCO 17. – 18.
mars. På dette arrangementet ble NORILCO representert av Thomas Nylund, Jane Halvorsen og Bente
Løkaas fra hovedstyret og Ina Merkesdal fra sekretariatet.

Økonomi
I 2015 økte NORILCO inntektene med nesten 1,8 millioner kroner og sum driftsinntekter var på
8 227 330 kroner. Dette kan forklares i stor grad at man har startet å inntektsføre
kontingentinntektene, men også økt støtte fra Kreftforeningen, mer prosjektstøtte og egenandeler.
Totalt var det en nedgang i offentlig støtte til tross for at man fikk mer enn 150 000 i økt tilskudd fra
Bufdir. Nedgangen i offentlig skyldes vesentlig lavere tilskudd fra Norsk Tipping og en noe lavere
momskompensasjon.
Kostnadene økte fra 5,3 millioner kroner i 2014 til 7,6 millioner kroner i 2015. De økte kostandene
henger sammen med hovedgrunnen til de økte inntektene. Da man startet å inntektsføre
kontingentinntektene, startet man også å kostnadsføre overføringene til distriktsavdelingene – man
startet altså med å gå fra å overføre kontingentinntektene til å gi driftsstøtte. Dette er med på å gi
større fleksibilitet og mer handlingsrom for representantskapsmøtet.
NORILCO hadde i 2015 et overskudd på i overkant av 600 000 kroner, mot nesten 1,2 millioner i
2014. Dette vil si at foreningen har i løpet av 2014 og 2015 styrket egenkapitalen betraktelig.
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Sak R 3/16 Regnskap
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Økonomisk årsberetning
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Revisors beretning
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Sak R 4/16 Vedtektsendringer

Sak 4.1 Endring § 1
Forslagsstiller:

NORILCO Oslo

Begrunnelse:
Foreningen opererer med flere forskjellige navn. Vi ønsker at de samkjøres.

Punktet slik det står i dag:
Foreningens navn er NORILCO – Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage/tarmkreft.

Forslag til endring:
Foreningens navn er NORILCO – Norsk forening for personer med stomi, reservoar mage- og
tarmkreft.

Innstilling:

Forslaget faller da dette er en redaksjonell endring

Instillingens Begrunnelse: Navnet står feil flere steder i vedtektene og hovedstyret mener at det
begrunnelse: kan rettes opp ved å gi sekretariatet fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.
Korrekt navn er NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og
tarmkreft.
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Sak 4.2 Forslag til tillegg i eksisterende § 3.1
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Pårørende er ikke nevnt i dette punktet, og det bør presiseres at det også er en målgruppe for
NORILCO

Punktet slik det står i dag:
Foreningens formål er å ivareta interesser til stomi-/reservoaropererte og mage/tarmkreftrammede og for personer med sykdommer som kan føre til stomi-/reservoaroperasjon
og mage-/tarmkreft.

Forslag til endring:
Foreningens formål er å ivareta interesser til stomi- og reservoaropererte, samt mage- og
tarmkreftrammede og personer med sykdommer som kan føre til stomi- og reservoaroperasjon
eller mage- og tarmkreft og deres pårørende.

Innstilling:

Tillegget vedtas
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Sak 4.3 Endring § 5.2
Forslagsstiller:

NORILCO Oslo

Begrunnelse:
Dette er presisering av nåværende bestemmelse og vi mener forslaget vårt vil utelukke
misforståelser omkring gyldigheten til medlemskap.

Punktet slik det står i dag:
Betalt medlemskontingent for hovedmedlem innebærer fulle organisatoriske rettigheter. Betalt
kontingent for inneværende eller foregående år er en forutsetning for å inneha eller stille til verv i
alle organisasjonsledd.

Forslag til endring:
Gyldig medlemskap for hovedmedlem innebærer fulle organisatoriske rettigheter og er en
forutsetning for å inneha eller stille til verv i alle organisasjonsledd.
Gyldig medlemskap for hovedmedlem innebærer at kontingent for inneværende
kontingentperiode er betalt. En kontingentperiode går fra kontingentforfall til neste
kontingentforfall.

Innstilling:
Begrunnelse for
innstilling

Forslaget vedtas ikke
Hovedstyret støtter ikke endringen på grunn av at støtteordninger og rutiner er
kontingenten knyttet til kalenderåret.
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Sak 4.4 Forslag til endring i § 7.2
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
NU er en viktig stemme for NORILCO på representantskapsmøtet, og hovedstyret ønsker å
anerkjenne dette ved at man beregner antall delegater for NU slik som man gjør for
distriktsavdelingene

Punktet slik det står i dag:
Størrelsen på distriktsavdelingen avgjør antall representanter i representantskapet etter følgende
modell:

a.
b.
c.
d.

1–100
101–250
251–500
501 eller flere

medlemmer gir 2 representanter og 2 stemmer.
medlemmer gir 3 representanter og 3 stemmer.
medlemmer gir 4 representanter og 4 stemmer.
medlemmer gir 5 representanter og 5 stemmer.

Beregningen av antall delegater foregår på bakgrunn av innbetalt kontingent foregående
regnskapsår. NORILCOs ungdom møter med 2 representanter og 2 stemmer.

Forslag til endring:
Størrelsen på distriktsavdelingen avgjør antall representanter i representantskapet etter følgende
modell:

a. 1–100
b. 101–250
c. 251–500
d. 501 eller flere

medlemmer gir 2 representanter og 2 stemmer.
medlemmer gir 3 representanter og 3 stemmer.
medlemmer gir 4 representanter og 4 stemmer.
medlemmer gir 5 representanter og 5 stemmer.

Beregningen av antall delegater foregår på bakgrunn av innbetalt kontingent foregående
regnskapsår. NORILCOs Ungdom sitt antall representanter beregnes etter samme modell som
distriktsavdelingene.

Tilleggsopplysning:
Dersom endringen vedtas endres § 7.11 på følgende måte:
- NU skrives inn i punkt 1
- Punkt 5 strykes
- Nummerering av punktene oppdateres
§ 18.3, andre setning endres til: «NU stiller med representanter på NORILCOs
representantskapsmøte og ledermøte i henhold til § 7.2 og § 9.4.»
Innstilling:

Endringen vedtas
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Sak 4.5 Endring i § 7.4
Forslagsstiller:

NORILCO Oslo

Begrunnelse:
Forenkling og bygger på endringsforslag i 5.2

Punktet slik det står i dag:
For å være representant med stemmerett må vedkommende ha betalt medlemskontingenten for
inneværende år.
Representanter plikter å gjøre organisasjonsleddet de representerer kjent med sakenes innhold.
Forslag til endring:
For å være representant med stemmerett må vedkommende ha gyldig medlemskap.
Representanter plikter å gjøre organisasjonsleddet de representerer kjent med sakenes innhold.
Representanter plikter å gjøre organisasjonsleddet de representerer kjent med sakenes innhold.

Innstilling:
Innstillingens
begrunnelse

Forslaget vedtas ikke
Dersom forslagsendirng 5.2 faller etter hovedstyrets innstilling, vil dette
forslaget utgå.

Sak 4.6 Endring § 7.7
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Valgkomitéen kom med innspill om at det er en svakhet at kontrollkomiteen ikke har en
vararepresentant. Hovedstyret er av samme oppfattelse og fremmer dermed forslaget.
Dersom endringen vedtas, oppdateres § 19.1.

Punktet slik det står i dag:
11. Valg av kontrollkomite a. 2 medlemmer

Forslag til endring:
11. Valg av kontrollkomite a. 2 medlemmer
b. 1 varamedlem

Innstilling:

Forslaget vedtas
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Sak 4.7 Tillegg i § 9.4
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
I gjeldende vedtekter har ikke hovedstyret eller NORILCOs Ungdom mulighet til å stille med noen
representanter på ledermøtet. Hovedstyret mener at

Punktet slik det står i dag:
På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger eller de som distriktsavdelingene
utpeker. Det gis adgang til å møte med fullmakt. Fullmakten skal være fremlagt skriftlig, og
representanter som kommer på ledermøtet, kan maksimalt møte med én fullmakt.

Forslag til endring:
På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger eller de som distriktsavdelingene
utpeker. NORILCOs Ungdom møter med leder eller de som NORILCOs Ungdom utpeker. Det gis
adgang til å møte med fullmakt. Fullmakten skal være fremlagt skriftlig, og representanter som
kommer på ledermøtet, kan maksimalt møte med én fullmakt.
Hovedstyret stiller med styreleder og nestleder eller maksimalt to representanter utpekt av
hovedstyret.

Innstilling:

Tillegget vedtas.
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Sak 4.8 Endring i § 11.3
Forslagsstiller:

NORILCO Oslo

Begrunnelse:
Distriktsavdelingene må ha bedre tid til å forberede og sende ut sakspapirer i forkant av årsmøtet.

Punktet slik det står i dag:
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.

Forslag til endring:
Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, skal sendes skriftlig og være mottatt av styret
senest åtte uker før årsmøtet avholdes.
Dersom årsmøte i en distriktsavdeling ikke blir holdt senest to måneder etter fristens utløp, kan
hovedstyret gjennomføre årsmøte for lokallagets regning.

Innstilling:
Forslaget vedtas ikke
Instillingens HS mener at det kan stå slik som punktet er i dag, men mener at det er rom for
begrunnelse: lokale tilpasninger slik at de DA som finner det hensiktsmessig å ha en tidligere frist
har anledning til å endre egne vedtekter.

Sak 4.9 Endring i § 11.3, andre avsnitt
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Legge inn en henvisning for at ikke skal være rom for misforståelse.

Punktet slik det står i dag:
Dersom årsmøte i en distriktsavdeling ikke blir holdt senest to måneder etter fristens utløp, kan
hovedstyret gjennomføre årsmøte for lokallagets regning.

Forslag til endring:
Dersom årsmøte i en distriktsavdeling ikke blir holdt senest to måneder etter fristens utløp, jamfør
§ 11.1, kan hovedstyret gjennomføre årsmøte for lokallagets regning.

Innstilling: Endringen vedtas
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Sak 4.10 Endring i § 11.4
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Presisering

Punktet slik det står i dag:
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.

Forslag til endring:
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når avdelingens styre eller minst 1/5 av medlemmene i
avdelingen skriftlig krever det og samtidig opplyser hvilken sak som ønskes behandlet.

Innstilling: Presiseringen vedtas

Sak 4.11 Endring § 11.4
Forslagsstiller:

NORILCO Oslo

Begrunnelse:
Frist på én uke er for lite. Våre medlemmer ønsker lengre frist.

Punktet slik det står i dag:
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.

Forslag til endring:
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når distriktsavdelingens styre eller minst 1/5 av
distriktsavdelingens medlemmer skriftlig krever det, og det samtidig opplyses om hvilken sak som
ønskes behandlet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte med saksliste skal skje skriftlig til alle
distriktsavdelingens medlemmer senest tre uker før møtet avholdes.

Innstilling: Endringen vedtas
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Sak 4.12 Endring § 11.5
Forslagsstiller:

NORILCO Oslo

Begrunnelse:
Språklig forbedring

Punktet slik det står i dag:
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.

Forslag til endring:
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 to revisorer eller en 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.

Innstilling: Forslaget vedtas ikke.
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Sak 4.13 Endring § 11.5
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Tydeliggjøre at dersom man velger revisorer uten formell kompetanse, regnskaps- eller
revisjonskompetanse må det minimum være to personer.
I tillegg så ønsker man å gi distriktsavdelingene mulighet til å spare penger ved å kunne benytte
seg av registrert regnskapsfører eller autorisert revisor i tillegg til statsautoriserte revisorer (som
ofte har høyere kostnader/ priser).
Punktet slik det står i dag:
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.
Forslag til endring:
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 enten:
a) to eller flere frivillige revisorer eller
b) en autorisert eller statsautorisert revisor, eller en registrert regnskapsfører som
objektivt kan utføre revisjonsoppdraget

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.
Innstilling: Endringen vedtas
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Sak 4.14 Endring § 11.6
Forslagsstiller:

NORILCO Oslo

Begrunnelse:
Dette er en presisering, se § 5.2.

Punktet slik det står i dag:
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.

Forslag til endring:
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 gyldig medlemskap.

Innstilling:
Endringen vedtas ikke
Innstillingens Forslaget faller dersom endringsforslag 5.2 faller etter hovedstyrets innstilling på
begrunnelse: dette punkt

Sak 4.15 tillegg § 14
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse: Tillegg om oppdaterte styrelister er ønskelig da foreningen trenger å ha dette
tilgjengelig, og i tillegg vil dette muliggjøre en mer helhetlig kommunikasjon internt i foreningen.

Punktet slik det står i dag:
Årsrapport på fastsatt skjema med tilhørende årsberetning og årsregnskap, skal sendes
administrasjonen uoppfordret innen den 15. april hvert år.

Forslag til endring:
Årsrapport på fastsatt skjema med tilhørende årsberetning og årsregnskap samt oppdatert
styreliste for den kommende perioden, skal sendes administrasjonen uoppfordret innen den 15.
april hvert år.
Innstilling: Endringen vedtas
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Sak 4.16 Forslag om nytt punkt § 18.4 NORILCOs Ungdoms driftsstøtte
Forslagsstiller:

NORILCOs Ungdom

Begrunnelse: Tidligere sto det vedtektsfestet at NU skulle få halvparten av kontingenten til alle
NU-medlemmer i driftstilskudd. DA sitt driftstilskudd er omtalt i §18.3, men NU sitt driftstilskudd
står ikke omtalt i vedtektene. NU ønsker derfor å sikre forutsigbarhet i NU sin økonomi ved å
vedtektsfeste dette.
Forslag til endring:
Driftstilskuddets størrelse settes i NORILCOs rammebudsjett. Driftstilskuddet skal minimum
tilsvare foregående års inntekter i sentralleddet fra offentlige tilskuddsordninger med
ungdomsarbeid som formål.

Innstilling: Forslaget vedtas

Sak 4.17 Nytt punkt § 18.5
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
NORILCO søker i flere tilskuddsordninger som bruker rapportering fra NORILCOs Ungdom som
dokumentasjon i søknaden. Hovedstyret mener at det er naturlig at NORILCOs ungdom skal
forholde seg til de samme fristene som distriktsavdelingene, se § 14 Distriktsavdelingenes
rapportering.

Forslag til nytt punkt:
NORILCOs Ungdom sitt styre har ansvar for å påse at sentral aktivitet blir rapportert og at lokale
ungdomslag leverer årsrapport, årsregnskap og styreliste til administrasjonen innen den 15. april
hvert år.

Innstilling: Tillegget vedtas
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Sak 4.18 Tillegg i § 19 Kontrollkomiteen
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Kontrollkomiteen skal være et uavhengig organ og skal kunne gå inn i saker på både sentralt og
lokalt nivå i organisasjonen. For at det ikke skal bli stilt spørsmål ved kontrollkomiteens habilitet,
mener hovedstyret at det vil være en fordel om at medlemmene ikke kan ha andre valgte verv
eller roller i organisasjonen eller være ansatt i NORILCO.

Punktet slik det står i dag:
NORILCOs kontrollkomité velges av representantskapet.

Forslag til nytt tillegg:
NORILCOs kontrollkomité velges av representantskapet. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke
inneha andre valgte verv i foreningen eller være ansatt.

Innstilling: Tillegget vedtas

Sak 4.19 Endring i § 21.1
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Daglig leder er en tittel som brukes i alle typer organisasjoner, også kommersielle. I
medlemsorganisasjoner er generalsekretær mer vanlig. Hovedstyret mener at å endre tittel fra
daglig leder til generalsekretær vil gi foreningen mer tyngde og kredibilitet som interessepolitisk
aktør.

Punktet slik det står i dag:
Daglig leder har personalansvaret for de ansatte i sekretariatet og fungerer som hovedstyrets
sekretær.

Forslag til endring:
Generalsekretær har personalansvaret for de ansatte i sekretariatet og fungerer som hovedstyrets
sekretær.

Innstilling: Endringen vedtas
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Sak 4.20 Stryke § 31
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
§ 31 er en paragraf som kun omhandler overgangsbestemmelser frem til representantskapsmøtet
2016, og hovedstyret foreslår å stryke dette punktet nå som overgangsperioden er utløpt

Punktet slik det står i dag:
§ 31 Overgangsbestemmelser
§ 31.1 Ikrafttredelse
Nærværende vedtekter trer i kraft umiddelbart.
§ 31.2 Valgkomité
Valgkomiteen som er nedsatt ved representantskapsmøtet i 2014, fortsetter innenfor rammene av
nærværende vedtekter.
§ 31.3 Distriktsavdelingene
Distriktsavdelingene har frist frem til distriktsavdelingenes ordinære årsmøte i 2016 med å innføre
§ 10–14 i nærværende vedtekter.
§ 31.4 Hovedstyret
Hovedstyret valgt på representantskapsmøtet i 2014 følger nærværende vedtekter frem til
representantskapsmøtet 2016.

Forslag til endring:
Strykes i sin helhet.

Innstilling: Endringen vedtas
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Sak R 5/16 Handlingsplan 2017 – 2018
Gjelder fra 1. januar 2017 til 31. desember 2018
Forkortelser: Hovedstyret (HS), Distriktsavdelingene (DA), Nordic Ostomy Assosiasion (NOA),
European Ostomy Assosiasion (EOA)

Likepersonsarbeid
Sentrale arrangementer
HS skal i 2017 sørge for at organisasjonen har en sunn økonomi, og så langt det er mulig jobbe for å
opprettholde sentrale samlinger som 35+ samling, familiesamling, likepersonskurs og
likepersonsledersamling.

HS skal i 2018 slå sammen så mange som mulig av de medlemsrettede sentrale arrangementene i
organisasjonen til én stor samling for å samle organisasjonen, og la medlemmene møtes på bakgrunn
av felles interesser, i stedet for alder.
DA skal prioritere og legge til rette for deltagelse for tillitsvalgte, likepersoner og medlemmer på
sentrale arrangementer.

Likepersonstjenesten
HS skal legge til rette for at likepersonslederne i NORILCO får den støtte og oppfølging de trenger og
sørge for at nødvendig materiell er tilgjengelig.
DA skal drive og synliggjøre likepersonstjenesten lokalt.
DA skal rekruttere likepersoner med god variasjon i alder, diagnoser og livssituasjon både lokalt og
sentralt.
NORILCO skal jobbe for at alle som er i vår målgruppe får kjennskap til foreningen og vårt
likepersonstilbud.
NORILCO skal sørge for å ha et effektivt og brukervennlig system for rapportering av
likepersonsaktivitet, i tråd med tilskuddsregelverket.
HS skal gi barn i vår målgruppe et godt tilbud.

Distriktsarbeid
HS skal jobbe for at DA får støtte og forutsigbarhet i sitt arbeid.
HS skal legge til rette for erfaringsdeling på tvers av avdelingsgrensene.
DA skal jobbe for å rekruttere nye medlemmer, og ha et attraktivt og inkluderende medlemstilbud
for hele målgruppen i sin avdeling.

Ungdomsarbeid
HS skal jobbe for at NU har forutsigbarhet i sine rammevilkår og får den administrative støtten de har
behov for.

Informasjonsarbeid
HS skal gi ut medlemsbladet 6 ganger per år.
HS skal sørge for at NORILCO har oversiktlige og informative nettsider.
DA skal sørge for at avdelingens nettside er oppdatert med kontaktinformasjon og oversikt over
planlagte aktiviteter, og be om nødvendig opplæring for publisering på nettsidene ved behov.
HS skal sørge for å ha oppdatert brosjyremateriell.
DA skal synliggjøre NORILCO som arrangør på alle aktiviteter, og bidra til at organisasjonen profileres
med en helhetlig, profesjonell profil.
NORILCO skal jobbe for økt synlighet i relevante kanaler og fora for å rekruttere nye medlemmer.
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Samfunnskontakt / interessepolitikk
HS skal jobbe for å bedre og opprettholde vår målgruppes tilbud innenfor: tannhelse, tilgang på
medisinsk forbruksmateriell, oppfølging og opplæring etter operasjon og forebyggende
masseundersøkelser mot tykk- og endetarmskreft.
NORILCO skal ved hjelp av brukermedvirkning være en aktiv og tydelig stemme i spørsmål som angår
personer i vår målgruppe.
NORILCO skal være en attraktiv og konstruktiv samarbeidspartner med andre organisasjoner,
helsepolitikere og andre relevante aktører.
HS skal markere stomidagen og mage- og tarmkreftdagen.
DA skal etterstrebe markering av stomidagen og mage- og tarmkreftdagen.

Internasjonalt
HS skal delta aktivt i NOA og EOA samt etterstrebe deltakelse i andre internasjonale fora.

Drift
NORILCO skal ha en sunn økonomi, og jobbe for å ha en god likevekt mellom stabile inntekter og
utgifter.
NORILCO skal ivareta sine frivillige, og gi nødvendig opplæring ved behov.
HS skal tilby relevante kurs på Ledermøte og organisasjonskurs for de tillitsvalgte.
HS skal arrangere Ledermøte i 2017.
HS skal arrangere Representantskapsmøte i 2018.
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Sak R 6/16 Budsjett for perioden
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Sak R 6/16 A - Fastsettelse av kontingent
Dagens kontingent er følgende:
Hovedmedlemskap:
Bedriftsmedlemskap:

300 Kroner / uten abonnement 200Kroner
550 Kroner

Hovedstyrets innstilling: Dagens kontingent nivå opprettholdes.

Sak R 6/16 B – Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelingene

Grunnlag
Grunninformasjon

Til fordeling
Grunnbeløp

kr 1 400 000,00
kr 10 000,00

Fordelingsprinsipper

Prosent

Medlemmer
Alle likepersonbesøk
Rekruttering
Geografi
Antall aktive likepersoner
Medlemsaktiviteter
Sum

kr 220 000,00

70 %
5%
0%
10 %
5%
10 %
100 %

Kroner
kr 826 000,00
kr 59 000,00
kr
kr 118 000,00
kr 59 000,00
kr 118 000,00
kr 1 400 000,00

Andre reguleringer
Egenkapital grense

3

Hovedstyrets innstilling: Dagens nivå på fordelingssum, grunnbeløp opprettholdes.
Dagens kriterier og prosentmessige vekting opprettholdes.
Dagens egenkapitalgrense på 3 ganger de totale kostnadene i grunnlagsåret
opprettholdes.

48

NORILCO – Representantskapsmøte 2016

Sak R 6/16 C – Fastsettelse av styrehonorar
Samlet lønnsutbetaling til en person fra den enkelte stiftelse, frivillige organisasjon, forening eller lag
er fra og med inntektsåret 2015 skattefri opp til 8000 kroner for mottakeren. I 2014 var fribeløpet
6000 kroner, og det er dette nivået styrehonoraret ligger på i 2015
Hovedstyrets innstilling: Honorar til hovedstyret inkludert varaene settes til 8000 kroner per år i tråd
med fribeløpet.
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Sak R 7/16 – Uttalelser
TANNHELSE
NORILCO er bekymret over utviklingen med stadige kutt i statlige helseordninger som rammer
kronikere. Kronikergruppen med tarmsykdommer har ofte varierende tilleggsutgifter i forhold til sin
sykdom som ikke er dekket inn under den statlige helseøkonomiforvaltningen, dette gjelder både
medisiner og kosttilskudd, medisinsk forbruksmateriell, men også annen behandling som følge av
sykdom.

NORILCO er bekymret for at medlemmer og pasienter ikke kjenner til ordninger med tannhelsehjelp
og rettigheter til å få tannhelsehjelp dekket. Det er i tillegg en bekymring at det utøves skjønn i
tannhelsetjenesten som igjen kan gi geografiske variasjoner for hvilke typer tannproblemer det ytes
stønad til på tvers av fylkesgrenser.

Det er ofte knyttet munn- og tannhelseproblematikk til det å være kronisk syk, dette påvirkes blant
annet av medisinbruk. Noen sykdommer rammer også munnen direkte, blant annet
tarmsykdommene chrons og ulcerøs kolitt. Det er ofte grupper med store ekstrakostnader og
helseutgifter som rammes, og slik treffer manglende tannhelserefusjonsordninger skjevt.
NORILCO mener at slike problemer ville vært løst dersom tannhelse var en del av den ordinære
folketrygden.
NORILCO mener at tannhelse må bli en del av den ordinære folketrygden og vil arbeide med å
belyse tannhelseproblematikk hos personer med stomi, reservoar og mage- og tarmkreft. NORILCO
vil i tillegg:


Bedre informasjonstilbudet om eksisterende tannhelsetilbud for våre medlemsgrupper



Utarbeide kunnskap om NORILCOs medlemsgruppers behov for tannhelsehjelp



Jobbe kunnskapsbasert for at våre medlemsgrupper skal få den hjelpen de har behov for
uten at dette påfører sårbare grupper merkostnader ved sykdom og problemer i tenner og
munn



Oppsøke andre påvirkningsaktører for å samarbeide om å finne de beste løsningene for et
bedre tannhelsetilbud for personer med kronisk sykdom
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TILGANG PÅ MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL
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.
NORILCO er opptatt av at det finnes et bredt sortiment av stomiprodukter og tilleggsprodukter
tilknyttet stomi. Mange stomiopererte vil i den innledende fasen etter en operasjon ha behov for å
prøve ut ulike produkter for å finne det som kan optimalisere en hverdag med stomi. Samtidig endrer
stomier seg, som resten av kroppen, gjennom hele livet og det kan derfor være behov for å endre
sammensetningen av utstyr fortløpende.
For å kunne ivareta dette behovet kreves det et bredt sortiment og gode produkter. NORILCO
understreker at kronikergruppen med de ulike lidelsene som krever medisinsk forbruksmateriell
lever med svært komplekse utfordringer, og med begrenset tilgang til sortiment vil dette for mange
medføre større reduksjoner i livskvalitet.
NORILCO skal jobbe for at dagens tilbud i blåreseptordningen for stomiopererte og mage- og
tarmkreftrammede opprettholdes og utgjør et godt og tilstrekkelig tilbud til de som har behov for
det. NORILCO ønsker også at:


At det et bredt produktsortiment skal være tilgjengelig for stomi- og reservoaropererte



At det ikke foretas reduksjoner og kutt i produkt- og prislistene på blåresept for stomiutstyr
og næringsmidler



At foreningen skal få medvirke som brukerorganisasjon når det gjøres endringer i ordninger
som omfatter stomi- og reservoaropererte, samt mage- og tarmkreftrammede



Helsemyndighetene utøver forsiktighet ved endringer, slik at det ikke skaper unødvendig
usikkerhet og bekymring for sårbare grupper og pasienter.
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OPPFØLGING OG OPPLÆRING ETTER OPERASJON
Spesialisthelsetjenesten skal sørge for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med
akutte, alvorlige og kroniske sykdommer. NORILCOs undersøkelser viser at det er store forskjeller
mellom hvordan opererte har blitt fulgt opp og fått opplæring etter en operasjon, og det er særlig
forskjeller over tid som er utslagsgivende. Det som er mest bekymringsfullt er at de som har blitt
operert i løpet av de siste 3 årene (2011-2015) har en vesentlig dårligere postoperativ opplevelse enn
de som ble operert før 2011. Dette kan blant annet skyldes kortere liggetid på sykehuset og mindre
tid til opplæring. Den negative utviklingen har skjedd til tross for at bandasjistene stadig utvider sitt
tilbud om veiledning. De fleste stomiopererte ønsker og trenger oppfølging over tid, og de fleste
ønsker en oppfølgingsramme på 3 år eller mer.
Vi ser også at det er en sterk sammenheng mellom god opplæring i stomistell og forbruk av
medisinsk forbruksmateriell, og en standardisert oppfølging, som f. eks et pakkeforløp vil bidra til
positive innsparinger for den statlige helseøkonomien. Det er også vesentlig at oppfølging og
opplæring skjer der brukeren befinner seg, og at det er et likt tilbud for alle, uansett bosted.

NORILCO vil jobbe for at det skal utvikles bedre oppfølgings- og opplæringstilbud til stomi- og
reservoaropererte, uansett årsak til operasjon. NORILCO vil jobbe for at det etableres gode
pasientforløp rundt stomi- og reservoaroperasjoner, og vil i tillegg:


At stomiopererte skal få regelmessige innkallinger til kontroll i minimum 3 år etter sist
gjennomgåtte operasjon



At tilgangen på kompetanse dekker distriktene, og at tilgangen på stomisykepleiere bedres



At kommunikasjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten tilpasses pasienten



At det tilbys en ambulerende stomisykepleietjeneste i tilfeller hvor pasienten ikke selv kan
komme til helseforetaket
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FOREBYGGENDE MASSUNDERSØKELSER MOT TYKK- OG ENDETARMSKREFT
NORILCO innlemmet i 2014 mage- og tarmkreft som en del av foreningens virke. Samme år ble
nærmere 4200 nordmenn rammet av diagnosene tykk- og endetarmskreft. Vi vet at dette er
diagnoser som er vanskelig å oppdage ved symptomer alene, og når symptomer først opptrer er
sykdommen ofte langtkommen og prognosene dårlige.
I 2012 startet den nasjonale pilotstudien som skulle vurdere om screening (masseundersøkelser)
kunne om forekomst og dødelighet av tarmkreft reduseres ved innføring av tarmkreftscreening.
Kreftregistret satt i gang en screeningpilot i 2012, et prosjekt som i utgangspunktet skulle vare i fire
år. Nå er prosjektet utvidet med to år og vil pågå fram til 2018, blant annet på grunn av at det blir
påvist dobbelt så mange positive screeningtester enn forventet. NORILCO har bidratt i
brukermedvirkningsprosesser, og har blant annet gjennomført en spørreundersøkelse for å ta rede
på hva foreningens medlemmer og relaterte tenker om et screeningprogram.

Basert på undersøkelsene og på kunnskap i organisasjonen, stiller NORILCO seg positiv til at en
forebyggende masseundersøkelse mot tarmkreft kan implementeres i Norge, og mener at dette er
noe som vil være brukerens og befolkningens interesse. NORILCO påpeker at tidlig deteksjon er
avgjørende for livskvalitet før, under og etter behandling for tarmkreft.
NORILCOs undersøkelser viser at det er svært lite kunnskap om tarmkreft i befolkningen og i
foreningens brukergrupper, og vi mener at en forebyggende masseundersøkelse av denne typen vil
kunne bidra til å øke kunnskapen om tykk- og endetarmskreft i befolkningen.
Vi ser også at en slik undersøkelse kan bidra til å avdekke andre sykdommer eller diagnoser hos
deltakerne. Vi tror også at det er flere som velger å delta i en slik undersøkelse etter innkalling enn å
kontakte helsevesenet på eget initiativ.

NORILCO er positive til en forebyggende masseundersøkelse mot tykk- og endetarmskreft og vil
jobbe for at et slikt tilbud etableres i Norge. Foreningen mener også at et slikt tilbud:


Bidrar til å informere befolkningen om risikofaktorer, og øker folks kunnskap om
sykdommen.



Er kunnskapsbasert og at det kontinuerlig utvikles i den retning som er til det beste for
deteksjon av kreft og pasientens overlevelse



Må tilby god og kvalitetssikker informasjon.



Bør kvalitetssikre informasjonsskriv og pasientinformasjon med brukermedvirkning.



ikke under noen omstendigheter må gå på bekostning av den eksisterende kapasiteten i den
delen av helsevesenet som utreder og behandler øvrige gastriske pasienter.



ikke belaster det ordinære behovet for koloskopi.
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Sak R 8/16 – Valg av hovedstyret
Valgkomiteen har bestått av Kari Fjeset Aasen (NORILCO Oppland), Espen Andreassen (NORILCO
Østfold) og Stian Mørland (NORILCO Aust-Agder).
Funksjonsperioden for alle vervene er kalenderårene 2017 og 2018.
Valgkomiteens innstilling:
1. Ledere Jane Halvorsen (NORILCO Akershus)
2. Nestleder Ronny Karlsen (NORILCO Østfold)
Fire styremedlemmer
1. Bente Løkaas (NORILCO Sør-Trøndelag)
2. Annlaug Årflot (NORILCO Romsdal)
3. Odd Magne Bekkelund (NORILCO Oslo)
4. Ronald Robertsen (NORILCO Oslo)
To varemedlemmer i prioritert rekkefølge
Nr. 1. Else Lindvig (NORILCO Nordland)
Nr. 2. Asbjørn Endresen (NORILCO Sunnmøre)

Sak R 9/16 – Valg av valgkomiteen
Funksjonsperioden for vervene er kalenderårene 2017 og 2018.
Hovedstyrets innstilling:
1. Leder Stian Mørland (NORILCO Aust-Agder)
2. Medlem Kari Fjeset Aasen (NORILCO Oppland)
3. Medlem Espen Andreassen (NORILCO Østfold)
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Sak R 10/16 – Valg av kontrollkomité
Funksjonsperioden for vervene er kalenderårene 2017 og 2018.
Valgkomiteens innstilling:
1. Knut Ellingsen (NORILCO Oslo)
2. Thor Villy Tjerbo (NORILCO Østfold)

Sak R 11/16 – Valg av statsautorisert revisor
NORILCO valgte PKF Beckman Lundevall som revisor på ekstraordinært representantskapsmøte 2015
for første gang, og byttet dermed ut Deloitte som har vært revisorbyrå for NORILCO i mange år.
NORILCO er fornøyd med jobben PKF Beckman Lundevall har gjort med regnskapet og diverse
attestasjonsoppdrag i 2015 og frem til nå i 2016 med tanke på pris, tilgjengelighet og kompetanse.
Hovedstyrets innstilling: PKF Beckman Lundevall velges som revisor.

Sak R 12/16 – Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte
Hovedstyrets innstilling: Representantskapsmøtet i 2018 avholdes i Oslo.

Sak R 13/16 - Avslutning
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§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er NORILCO – Norsk forening for personer med stomi, reservoar og
mage-/tarmkreft.

§ 2 Organisasjonsområde
NORILCO er en landsdekkende interesseorganisasjon drevet på frivillig basis.
Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. NORILCO er assosiert
medlem av Kreftforeningen.

§ 3 Formål og grunntanke
§ 3.1 Formål
Foreningens formål er å ivareta interesser til stomi-/reservoaropererte og mage/tarmkreftrammede og for personer med sykdommer som kan føre til stomi/reservoaroperasjon og mage-/tarmkreft.
§ 3.2 Arbeidsområder
NORILCO arbeider for å sette fokus på rettigheter og omsorg for pasienter og deres
pårørende samt økt satsning på forebygging, forskning og diagnostikk for personer
med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.
§ 3.3 Grunntanke
Foreningens grunntanke er at opererte/rammede som har tilpasset seg en hverdag
med stomi/reservoar og mage-/tarmkreft, har erfaringer som kan være til hjelp for
pasienter som står foran/har gjennomgått en slik operasjon/situasjon.

§ 4 Medlemskap
I organisasjonen kan det tegnes følgende medlemskap:



Hovedmedlemskap
Bedriftsmedlemskap

§ 4.1 Hovedmedlemskap
Som hovedmedlemmer opptas alle som er stomi-/reservoaroperert og/eller mage/tarmkreftrammet, alle som er blitt forespeilet å måtte gjennomgå en stomi/reservoaroperasjon, og herunder pårørende og alle som viser interesse for stomi/reservoaroperertes og mage-/tarmkreftrammedes særlige problemer, og som
støtter opp om NORILCOs formål.
§ 4.2 Bedriftsmedlemmer
Som bedriftsmedlemmer opptas institusjoner, firmaer, og organisasjoner som støtter
opp om NORILCOS formål.
Bedriftsmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter i organisasjonen.
Bedriftsmedlemmer mottar organisasjonens medlemsblad.
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§ 4.3 Æresmedlemskap
NORILCOs hovedstyre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort en
ekstraordinær innsats for foreningen eller for stomi-/reservoaroperertes og/eller
mage-/tarmkreftrammedes særlige problemer, og som støtter opp om NORILCOs
formål.
Æresmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter i organisasjonen, med mindre
de samtidig innehar hovedmedlemskap.
§ 4.4 Tildeling av æresmedlemskap
Forslag om æresmedlemskap kan fremsettes av hovedstyrets medlemmer og av
distriktsavdelingene med begrunnelse innen 1. august. Hovedstyret utpeker
æresmedlemmer på bakgrunn av de innkomne forslag.

§ 5 Kontingent
§ 5.1 Fastsettelse av kontingent
Kontingenten fastsettes av representantskapet. Medlemmer som ikke ønsker å motta
medlemsblad, betaler redusert kontingent fastsatt av representantskapet.
§ 5.2 Rettigheter knyttet til kontingent
Betalt medlemskontingent for hovedmedlem innebærer fulle organisatoriske
rettigheter. Betalt kontingent for inneværende eller foregående år er en forutsetning
for å inneha eller stille til verv i alle organisasjonsledd.
§ 5.3 Redusert kontingent
Nye medlemmer innmeldt etter 1. oktober betaler redusert medlemsavgift, men har
fulle organisatoriske rettigheter fra og med innmeldingsdato. Den reduserte avgiften
fastsettes av representantskapet.

§ 6 Organer og dokumenter
§ 6.1 Myndighetsorganer
NORILCO har følgende myndighetsorganer. Organenes plassering i
beslutningshierarkiet følger av listens rekkefølge.
1.
2.
3.
4.

Representantskapet.
Ledermøtet.
Hovedstyret.
Arbeidsutvalget.

§ 6.2 Grunndokumenter
NORILCO har grunndokumenter. Dokumentenes plassering i beslutningshierarkiet
følger av listens rekkefølge:
1. Vedtektene.
2. Arbeidsprogrammet.
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§ 7 Representantskapet
§ 7.1 Myndighet
Representantskapet er foreningens øverste myndighet og består av representanter
fra distriktsavdelingene.
§ 7.2 Sammensetning
Størrelsen på distriktsavdelingen avgjør antall representanter i representantskapet
etter følgende modell:
a.
b.
c.
d.

1–100
101–250
251–500
501 eller flere

medlemmer gir 2 representanter og 2 stemmer.
medlemmer gir 3 representanter og 3 stemmer.
medlemmer gir 4 representanter og 4 stemmer.
medlemmer gir 5 representanter og 5 stemmer.

Beregningen av antall delegater foregår på bakgrunn av innbetalt kontingent
foregående regnskapsår. NORILCOs ungdom møter med 2 representanter og 2
stemmer.
§ 7.3 Stemmedeling
En representant kan bære flere stemmer fra egen distriktsavdeling. En representant
kan ikke bære stemmer for andre distriktsavdelinger.
§ 7.4 Representant i representantskapet
For å være representant med stemmerett må vedkommende ha betalt
medlemskontingenten for inneværende år.
Representanter plikter å gjøre organisasjonsleddet de representerer kjent med
sakenes innhold.
§ 7.5 Tid og sted
Representantskapsmøtet avholdes hvert annet år i oktober/november måned.
Hovedstyret kan gi dispensasjon fra denne tidsrammen.
§ 7.6 Innkalling
Første innkalling skal sendes ut senest 90 dager før representantskapsmøtet. Denne
skal inneholde informasjon om hvor og når representantskapsmøtet skal avholdes,
vedtektene, gjeldende frister og program, samt hvilke saker som skal tas opp.
Andre innkalling skal sendes ut senest 30 dager før representantskapsmøtet. Denne
skal inneholde hovedstyrets beretning og regnskap, innkomne endringsforslag til
vedtektene og forslag til nytt arbeidsprogram, forslag til budsjett (Jevnfør § 7.7
Saksliste punkt 7.b) samt forretningsorden. I tillegg vedlegges utfyllende sakspapirer
til saker som er nevnt i første innkalling.
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§ 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 kontrollkomite
a. 2 medlemmer
12. Valg av statsautorisert revisor.
13. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling fra
hovedstyret.
14. Avslutning.
Representantskapet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte hovedstyret til
sammen består av personer med stomi, reservoar og/eller mage-/tarmkreft.
§ 7.8 Åpning og forretningsorden på representantskapsmøtet
Representantskapsmøtet må etter styrets innstilling fatte vedtak i de følgende saker
før noen andre saker kan behandles.
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av ordstyrere.
3. Godkjenning av fremmøtte delegater.
4. Forretningsorden.
5. Valg av protokollførere.
6. Valg av protokollunderskrivere.
7. Valg av redaksjonskomité.
8. Valg av tellekorps.
9. Fastsettelse av saksliste.
10. Fastsettelse av dagsorden.
Sittende styreleder i NORILCO fungerer som møteleder inntil ordstyrere er valgt.
Hovedstyrets innstillinger om referenter, dagsorden, saksliste, tellekorps,
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protokollfører og protokollunderskrivere samt redaksjonsråd og forretningsorden er
gjeldende inntil disse sakene er behandlet av representantskapet.
§ 7.9 Redaksjonskomité
Hovedstyret innstiller til redaksjonskomité for representantskapet.
Representantskapet vedtar mandat for redaksjonskomiteen som vedlegg til
forretningsordenen etter innstilling fra hovedstyret.
§ 7.10 Beslutningsdyktighet
Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
distriktsavdelingene er til stede. Alle NORILCOs medlemmer kan være til stede og har
talerett, men ikke forslags- eller stemmerett.
§ 7.11 Møterett på representantskapsmøtet
Følgende personer har møterett på representantskapsmøtet:
1. Delegater fra distriktsavdelingene i henhold til § 7.2 Sammensetning.
2. Hovedstyret og hovedstyrets varamedlemmer møter med observatørstatus
med mindre de er tildelt delegat eller observatørstatus etter § 7.4
Representant i representantskapet.
3. Sekretariatet har møterett, men kan ikke møte etter punkt 1 eller 2 etter
denne paragraf.
4. NORILCOs ungdom har møte-, stemme- og talerett på
representantskapsmøtet.
5. NORILCOs ungdom møter med to (2) stemmer.
6. Kontrollkomiteen har møte- og talerett.
7. Medlemmer av forberedende komiteer har møterett og talerett på
representantskapsmøtet og innehar observatørstatus under behandlingen av
angjeldende saker.
8. Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende saker.
9. Nominerte til valg møter med talerett i saken valg.
10. Medlemmer av NORILCO har talerett på representantskapsmøtet.
§ 7.12 Andre deltakere på representantskapsmøtet
Hovedstyret kan invitere andre til å overvære representantskapsmøtet.
Representantskapet må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt til om disse skal innvilges
tale- og/eller forslagsrett. Representantskapsmøtet er åpent med mindre annet blir
bestemt ved alminnelig flertall.
§ 7.13 Protokoll
Der føres beslutningsprotokoll for representantskapsmøtet. Denne signeres av
protokollunderskrivere som er valgt ihht. § 7.8 og sendes ut til distriktsavdelingene
med 14 dages svarfrist for endelig godkjenning.

§ 8 Ekstraordinært representantskapsmøte
§ 8.1 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte når enten hovedstyret finner
det påkrevet, eller minst 8 distriktsavdelinger forlanger det.
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§ 8.2 Saksliste for ekstraordinært representantskapsmøte
Kun den saken eller de sakene som gjør det nødvendig med ekstraordinært
representantskapsmøte, kan behandles på møtet. I innkallingen skal de sakene som
skal til behandling, oppgis.
§ 8.3 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte
Innkallingen skal sendes ut 5 uker før det ekstraordinære representantskapsmøtet.
Hovedstyret fastsetter ellers gjeldende frister.

§ 9 Ledermøte
§ 9.1 Tidspunkt for ledermøte
Ledermøtet avholdes i årene der det ikke avholdes representantskapsmøte.
Ledermøtet avholdes i oktober/november.
§ 9.2 Ledermøtets myndighet
Ledermøtet kan kun fatte beslutninger i sakene som er fastsatt i vedtektenes § 9.6
Saksliste for ledermøtet.
§ 9.3 Innkalling
Innkalling sendes alle distriktsavdelingene 30 dager før møtets begynnelse.
Innkallingen skal inneholde informasjon om sted og tidspunkt samt saksliste.
§ 9.4 Møterett
På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger eller de som
distriktsavdelingene utpeker. Det gis adgang til å møte med fullmakt. Fullmakten skal
være fremlagt skriftlig, og representanter som kommer på ledermøtet, kan maksimalt
møte med én fullmakt.
§ 9.5 Stemmedeling
Stemmefordelingen på ledermøtet er regulert etter vedtektenes § 7.3 Stemmedeling
og § 7.2 Sammensetning, og er følgelig tilsvarende representantskapsmøtet.
§ 9.6 Saksliste for ledermøtet
Ledermøtet har som minimum følgende saksliste
1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til
størrelse og sammensetning.
2. Uttalelser.
3. Budsjett.
§ 9.7 Protokoll
Protokoll føres etter bestemmelsene i § 7.13 Protokoll.

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

§ 15 Hovedstyret
Foreningens arbeid ledes av et hovedstyre bestående av 7 medlemmer samt 2
varamedlemmer. NORILCOs ungdom utpeker ett medlem til hovedstyret.
§ 15.1 Hovedstyrets mandat
Hovedstyret iverksetter representantskapets og ledermøtets vedtak. Hovedstyret kan
nedsette utvalg og arbeidsgrupper.
§ 15.2 Ansvarsområde
Hovedstyret står ansvarlig for at NORILCO overholder de lover og avtaler foreningen
er forpliktet til etter norsk lov og inngåtte avtaler i arbeidslivet.
§ 15.3 Forhold til distriktsavdelingene
Hovedstyret godkjenner om distriktsavdelinger eller lokallag skal opprettes,
nedlegges, slås sammen eller deles, og er behjelpelig med dette.
§ 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.
§ 15.5 Forfall
Dersom ett av hovedstyremedlemmene ikke møter på et styremøte gis første
varamedlem fulle rettigheter på gjeldende møte. Dersom flere av hovedstyrets
medlemmer ikke møter på et hovedstyremøte gis begge varamedlemmene fulle
rettigheter i møtet.

14

Vedtekter for
NORILCO – Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft
§ 15.6 Ved leders forfall
Nestleder er leders stedfortreder. Ved fravær av leder og nestleder konstituerer
hovedstyret seg selv.
§ 15.7 Fordeling
Til valg til hovedstyret skal det tilstrebes lik kjønnsfordeling med et måltall på 40
prosent. Geografi og organisasjonsmessig spredning skal også vektlegges.
§ 15.8 Hovedstyrets funksjonstid og tiltredelse
Hovedstyret tiltrer 1. januar og fungerer to (2) år frem til 31. desember.

§ 16 Hovedstyrets møter
Hovedstyret innkalles til styremøter når tidligere styrevedtak, styreleder,
arbeidsutvalgets flertall eller 1/3 av hovedstyrets medlemmer krever det.
§ 16.1 Innkalling
Styret innkalles med minimum 10 dagers varsel.
§ 16.2 Sakspapirer
Sakspapirer sendes hovedstyret, varamedlemmer og NORILCOs ungdom senest 7
dager før møtets begynnelse. Sakslisten offentliggjøres innen samme frist.
§ 16.3 Vedtaksdyktighet
Hovedstyret er vedtaksdyktig når hovedstyret er lovlig innkalt, og halvparten av
hovedstyrets medlemmer er til stede. For at hovedstyret skal være vedtaksdyktig, må
dessuten minimum halvparten av de avdelinger som er representert i hovedstyret,
være til stede.
§ 16.4 Ekstraordinære hovedstyremøter
For ekstraordinære hovedstyremøter er frist for innkallelse og sakspapirer 7 dager.
Hovedstyret kan overprøve reguleringene om lovlig innkallelse med 2/3 flertall.
§ 16.5 Vedtaksbestemmelser for hovedstyret
Avgjørelser i hovedstyret foretas med alminnelig flertall.
§ 16.6 Hovedstyrets forretningsorden
Hovedstyret vedtar en forretningsorden for hovedstyrets arbeid på første ordinære
styremøte. Hovedstyret kan oppnevne særskilte arbeidskomiteer med medlemmer
utenfor og innenfor hovedstyret.
§ 16.7 Protokoll over hovedstyremøtene
Det føres protokoll for hovedstyrets møter. Protokollen inneholder oversikt over
fremmøtte styremedlemmer og deres organisasjonstilknytning. Protokollen
inneholder en oversikt over forhandlingene etter møtets forretnings- og dagsorden.
Hovedstyrets vedtak offentliggjøres.
Protokoll fra hovedstyremøtene skal være tilgjengelig for distriktsavdelingene innen
tre uker.
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§ 17 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av hovedstyrets leder og nestleder samt ett medlem utpekt
av-, og blant, hovedstyrets resterende medlemmer. Arbeidsutvalgets sammensetning
fastsettes på styreperiodens første møte. Inntil valg av arbeidsutvalg er avholdt,
fungerer leder og nestleder som arbeidsutvalg.
§ 17.1 Arbeidsutvalgets mandat
Arbeidsutvalget leder organisasjonens arbeid mellom hovedstyremøtene.
Arbeidsutvalget innstiller i alle saker til hovedstyret. Ytterligere mandat og
forretningsorden for arbeidsutvalget fastsettes av hovedstyret.
§ 17.2 Arbeidsutvalgets vedtak
Arbeidsutvalget fatter vedtak i politiske og organisatoriske saker med full konsensus.
I situasjoner der arbeidsutvalget ikke kan oppnå konsensus, oversendes saken til
hovedstyret.

§ 18 NORILCOs ungdom
§ 18.1 NORILCOs ungdoms formål og oppgave
NORILCOs ungdoms formål er det samme om NORILCOs formål.
Ungdomsvirksomheten har til oppgave å organisere aktiviteter rettet mot
aldersgruppen presisert i § 18.2 NORILCOs ungdoms medlemmer. NORILCOs ungdom
er NORILCOs ungdomsorganisasjon.
§ 18.2 NORILCOs ungdoms medlemmer
NORILCOs ungdom består av alle medlemmer i foreningen mellom 15 og 35 år.
§ 18.3 NORILCOs ungdoms organisering
NORILCOs ungdom vedtar egne vedtekter og er en fristilt organisasjon. Styret i
NORILCOs ungdom stiller med 2 representanter til NORILCOs
representantskapsmøte. Jevnfør § 7.3 Stemmedeling og § 7.2 Sammensetning.

§ 19 Kontrollkomiteen
NORILCOs kontrollkomité velges av representantskapet.
§ 19.1 Kontrollkomiteens sammensetning
Kontrollkomiteen består av to medlemmer valgt av representantskapet.
§ 19.2 Kontrollkomiteens innsynsrett
Kontrollkomiteen har full innsynsrett i alle dokumenter i NORILCO.
§ 19.3 Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteen avgir beretning til representantskapet. Beretningen skal vurdere
organisasjonens økonomiske stilling og forvaltningspraksis samt gi en generell
vurdering av virksomheten i forhold til grunndokumentenes bestemmelser.
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§ 20 Valgkomiteen
Valgkomiteen har en leder og to medlemmer.
§ 20.1 Valg av valgkomité
Valgkomiteens leder og to medlemmer velges av representantskapet etter innstilling
fra hovedstyret.
§ 20.2 Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen leverer sin innstilling til representantskapsmøte senest 45 dager før
representantskapsmøtet. Dette er regulert i § 7.6 Innkalling.

§ 21 Sekretariatet
NORILCOs hovedstyre ansetter organisasjonens sekretariat og har arbeidsgiveransvar
for sekretariatet på prinsipielt nivå.
§ 21.1 Daglig leder
Daglig leder har personalansvaret for de ansatte i sekretariatet og fungerer som
hovedstyrets sekretær.
§ 21.2 Funksjon
Sekretariatet står for den daglige drift av foreningen. Daglig leder representerer
NORILCO utad i samråd med styreleder.
§ 21.3 Ansattes habilitet
Ansatte i NORILCOs sekretariat kan ikke ha tillitsverv i NORILCO. Ei heller tilknytning
til forhandlere av utstyr for stomi- og reservoaropererte eller legemiddelindustrien.
§ 21.4 Ansettelse
Arbeidsutvalget og daglig leder fastsetter stillingsinstrukser og inngår kontrakter med
de ansatte. Hovedstyret vedtar personalhåndbok for organisasjonen i henhold til
avtalte regler og tariffavtale.

§ 22 Økonomi
Hovedstyret vedtar økonomiske retningslinjer for organisasjonen. De økonomiske
retningslinjene skal opp til årlig behandling i hovedstyret.
§ 22.1 Økonomisk retningslinjer
De økonomiske retningslinjene skal regulere alle økonomiske forhold for
organisasjonen og skal alltid inneholde følgende elementer: Forvaltningspraksis for
organisasjonens egenkapital, retningslinjer for reise, retningslinjer for budsjettstyring
og retningslinjer for regnskap og rapportering.
§ 22.2 Regnskapsår
NORILCOS regnskapsår følger kalenderåret.
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§ 22.3 Revisor
NORILCOs revisor skal være statsautorisert og velges av representantskapet.
§ 22.4 Intern revisjon
Kontrollkomiteen er ansvarlig for intern revisjon. Komiteen skal vektlegge
økonomiske forhold i sin rapportering til representantskapet.
§ 22.5 Signatur og prokura
Signatur og prokura fremgår av økonomiske retningslinjer.

§ 23 Vedtektene
Vedtektene er NORILCOs lover. Vedtektene fastsettes av representantskapet.
§ 23.1 Endring av vedtektene
Endringer i vedtektene vedtas av representantskapet med et flertall bestående av 2/3
av møtets stemmeberettigede. Disse må representere minst 50 prosent av
tilstedeværende distriktsavdelinger.
Forslag til endringer av vedtektene skal være hovedstyret i hende senest 45 dager før
representantskapsmøtets åpning. Frist skal opplyses i første innkalling til
representantskapsmøtet.
§ 23.2 Utsendelse av endringsforslag
Endringsforslagene til vedtektene skal sendes ut med andre innkalling til
representantskapsmøtet. Forslagene skal følges av en forklaring av forslagenes
realitetsinnhold, gitt av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har mandat til å omarbeide
forslagene redaksjonelt i samarbeid med forslagsstiller.
§ 23.3 Ikrafttredelse
Endringer i vedtektene trer i kraft umiddelbart etter at voteringen over
endringsforslagene til vedtektene er gjennomført. Representantskapet kan vedta at
enkeltendringer får virkning på et senere tidspunkt. Endringen må imidlertid ha
ikrafttredelse senest ved åpningen av førstkommende representantskapsmøte.
§ 23.4 Tolkning
Tolking av disse vedtektene, og tvister om hvordan de skal forstås, blir avgjort av
hovedstyret med rett til å anke til representantskapet. På samme måte avgjøres
organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst av vedtektene.

§ 24 Flertallsformer
Flertallsformer defineres i NORILCO på følgende måte:
§ 24.1 Simpelt flertall
Simpelt flertall er flere stemmer for enn mot et forslag. Blanke stemmer teller ikke.
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§ 24.2 Absolutt flertall
Absolutt flertall er når mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmene avgis til
støtte for et forslag eller en kandidat. En blank stemme teller mot forslaget.
§ 24.3 Brøkdelsflertall – kvalifisert flertall
Ved brøkkrav til flertall (1/3, 2/3 og lignende) teller blanke stemmer mot.
Alle vedtak i NORILCO krever simpelt flertall hvis ikke annet er spesifisert.
§ 24.4 Stemmelikhet
Ved stemmelikhet tas en votering på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget.

§ 25 Tilslutninger
Hovedstyret kan godkjenne innmelding av organisasjonen i andre organisasjoner,
aksjoner og lignende som det er formålstjenlig å slutte seg til. Disse kan ikke drive
virksomhet som strider med NORILCOs formål eller politiske standpunkter.
§ 25.1 Selvstendighet ved tilslutning
En slik innmelding kan ikke endre på NORILCOs vedtekter, politikk eller formål, og
skal ikke ha negativ innvirkning på organisasjonens arbeid.

§ 26 Sammenslåing
Et ordinært representantskapsmøte kan vedta sammenslåing med andre
organisasjoner med et flertall bestående av 3/4 av møtets stemmeberettigede. Disse
må representere minst 50 prosent av de tilstedeværende distriktsavdelingene.
Vedtaket må bekreftes med tilsvarende flertall fra et nytt representantskapsmøte.

§ 27 Oppløsning
Oppløsning av NORILCO må behandles på to påfølgende representantskapsmøter,
hvorav den ene må være ordinært. Begge vedtak krever tre fjerdedels – 3/4 flertall.
For at vedtak om oppløsning skal kunne kjennes gyldig må 50 prosent av de
stemmeberettigede avgi stemme. Avstemmingene foretas skriftlig.
§ 27.1 Disponering av midler ved oppløsning
Ved oppløsning settes eventuelle midler inn på høyrentekonto. Etter tre år fordeles
midlene til andre organisasjoner som ivaretar NORILCOs formål.
Dersom NORILCO blir oppløst, skal det sist sittende hovedstyret i samarbeid med
Kreftforeningen utarbeide retningslinjer for saksgjennomgangen i de første tre år,
samt hvem som har ansvaret for at midlene bli fordelt på en korrekt måte etter den
tid.
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§ 28 Valgreglement for NORILCO
§ 28.1 Valgbarhet
Medlemmer av NORILCO kan velges til organisasjonsledd, utvalg og komiteer nedfelt
i vedtektene.
§ 28.2 Skriftlig valg
Alle valg til hovedstyre, kontrollkomité, valgkomité og arbeidsutvalg i NORILCO skal
foretas ved skriftlig personvalg. Hovedstyrets leder og nestleder velges ved særskilt
valg.
§ 28.3 Flertallskrav ved valg
Absolutt flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater åpnes det
for debatt. Deretter foretas ny avstemning. Dersom ingen av kandidatene oppnår
tillit ved absolutt flertall, holdes vervet ubesatt.
§ 28.4 Prosedyre ved stemmetelling
Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som skal overvære
tellingen i tillegg til det ordinære tellekorpset.
§ 28.5 Rett til å nominere
Distriktsavdelingene skal i god tid gjøres oppmerksom på retten til å nominere
kandidater til valgene i organisasjonen. Nominasjonen leveres skriftlig.
§ 28.6 Innmelding av kandidater
Fristen for å opprettholde sitt kandidatur fastsettes i representantskapets
forretningsorden.

§ 29 Habilitet
Ved behandling av saker der vedkommende hovedstyremedlem har direkte
interesser, plikter vedkommende å melde sin inhabilitet. Ved behandling av saker
som har direkte innvirkning på rammevilkår for egen avdeling, skal styremedlemmet
melde sin inhabilitet.

§ 30 Mistillit
Mistillit kan kun vedtas av det organ som ga den tillitsvalgte sin tillit, eller et organ
med høyere rang enn det som ga den tillitsvalgte sin tillit.
§ 30.1 Forslag om mistillit
Ved forslag om mistillit kan hovedstyret gi forslaget suspenderende virkning med 2/3
flertall. Dersom forslaget ikke oppnår 2/3 flertall, får forslaget ingen virkning før
saken er avgjort av et kompetent organ.
§ 30.2 Innsynsrett ved mistillit
Den som blir gjenstand for et mistillitsforslag, har i alle tilfeller rett til innsyn i saken,
samt rett til å forsvare seg for det eller de organer som gjør vedtak i saken.
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§ 31 Overgangsbestemmelser
§ 31.1 Ikrafttredelse
Nærværende vedtekter trer i kraft umiddelbart.
§ 31.2 Valgkomité
Valgkomiteen som er nedsatt ved representantskapsmøtet i 2014, fortsetter innenfor
rammene av nærværende vedtekter.
§ 31.3 Distriktsavdelingene
Distriktsavdelingene har frist frem til distriktsavdelingenes ordinære årsmøte i 2016
med å innføre § 10–14 i nærværende vedtekter.
§ 31.4 Hovedstyret
Hovedstyret valgt på representantskapsmøtet i 2014 følger nærværende vedtekter
frem til representantskapsmøtet 2016.

Årstall for vedtakene
Vedtatt på generalforsamling 1971 med senere endringer på generalforsamlingene
1972 og 1974, representantskapsmøtene 1975, 1977, 1978, 1980, 1980, 1982, 1984,
1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 og 2014,
samt ekstraordinært representantskapsmøte 2015.
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