
  
 

 

Protokoll for møte nr. 1 

14. januar 2017 

Revetal 

Tilstede: Thomas Rikardsen, Camilla Tjessem, Glenn Nevland, Oscar Warholm, Jonas 

Fuglseth.  

Referent: Ina Merkesdal 

Sak Behandling Tittel og orientering 
1/17 Vedtak Godkjenning av saksliste og referat 

Styret godkjenner referatet fra møte 4.  
 
Sakslisten godkjennes med følgende tillegg og endringer:  

 Saksnummer 9 mangler i utsendt agenda. Saksnummer 9 
erstatter sak 10, og forskyver øvrige saker et hakk.  

 SAK 10, (endre tittel) gjelder både NU Sør-Trøndelag og NU 
Sørlandet 

 SAK 11, Saker til NORILCO-nytt 

 SAK 12, Frifond 

 SAK 13, Skrive årsmelding  

 SAK 14, Sekretariatets rolle i NU  

 
2/17 Orientering Oppdateringer fra HS og foreningen 

Ina orienterer.  

 NORILCO fikk bare én søknad innvilget av ExtraStiftelsen i 
år; Villmarkstur med NU 

 NORILCOs nye reklamefilm 

 Ny brosjyre om Kocks reservoar er snart ferdig 

 Treningsveilederen blir utsatt til 2017 

 Første HS-møte er 10.-12. mars  

 Manusfrist til NORILCO-nytt er 18. januar 

 Har ansatt Margrethe Gustavsen (tidligere freelance 
journalist for medlemsbladet) som 50 % vikar som skal 
jobbe som redaktør mens Jacqueline er sykemeldt.  

 
Tas til orientering.  

 
3/17 Orientering Oppdatering fra LUL 

Thomas orienterer om NU Oslo:  
Har hatt bra aktivitet. Spennende nå som Martin Wingar er for 
gammel til å fortsette som leder, Belal ser ut til å ta over som leder, 
og tre andre ønsker å fortsette i styret, inkludert Thomas.  
 
Camilla orienterer om NU Sørlandet: 
En del aktivitet, og økt medlemstall. Har vært på spa, det er 
populært. På julebord var de 13 påmeldte. Tar styremøter på mail, 
siden det er enklest. Har begynt å snakke om sammenslåing, tas opp 



  
 

 

igjen under sak 10. Facebookgruppa er aktiv, det er der vi når ut til 
medlemmene. Skal avholde årsmøte 31. januar på restaurant, og 
har allerede 10 påmeldte.  
 
Jonas orienterer om NU Sør-Trøndelag:  
Julebord var sist, da var de 13 stk. Var en stor suksess, en del nye 
fjes, det er bra. Planlegger årsmøte rundt 5. mars. Prøvde å få til en 
villmarkstur tidligere i høst, men det ble avlyst pga. for få påmeldte. 
Var på mystery chamber, det var en suksess.  
 
Katinka har orientert på mail om NU Bergen:  
«Det går bra. Me har gjennomført aktivitet i haust, helgetur. Me har 
jobba ein del for å få tak i folk som vil stå på valg, men no er det i 
boks. Me jobba mykje med å få med nye og "stille" medlemmer på 
arrangement, dessverre er det vanskelig, men me kjem til å ha 
årsmøte med eit arrangement og kontakte alle via post, for å prøve 
å få folk med. Me har alltid påmeldte, men er den "harde" kjernen 
kvar gong. Har jobba eindel med å få godt samarbeid med DA, det 
har blitt mykje bedre» 
 
Lene har orientert på mail om mulig oppstart av NU Nordland etter 
kontakt med DA i Nordland:  
«Når det gjelder NU Nordland så skal vi ha møte den 15 februar og 
medlemmer blir invitert ... Får vite litt mer når Else og co er tilbake 
fra sydenferie ;) Vi har en plan som bare ikke er helt fullkommen 
riktig enda ... Men jobber for å få dette opp å gå!» 
 
Det var mange unge deltakere på likepersonskurset også, det er 
veldig bra.  
 
NU ønsker å gi tilbakemelding til NU Nordland om at vi er 
behjelpelige dersom de trenger bistand. Thomas sender de en mail.  
 

4/17 Diskusjon, vedtak Vervekampanje 
Oppfølgingssak fra forrige møte.  
 
Ina har kontaktet ulike potensielle sponsorer, men foreløpig ikke 
fått noen gevinster til en vervekampanje. Den opprinnelige planen 
om å annonsere en vinner på vinterleiren bør derfor utsettes til 
sommerleiren.  
 
Vedtak: Ina kjøper inn to pulsklokker (Fit Bit Charge 2), som loddes 
ut som gevinst på sommerleiren til den som er flinkest til å verve, og 
en gevinst blant de som er blitt vervet. Kun medlemmer under 36 år 
kan vinne gevinsten som verver. Klare retningslinjer for kampanjen 
utarbeides. Vinneren skal trekkes på sommerleiren og kampanjen 
skal annonseres i NORILCO-nytt og på nettsidene.  
 

5/17 Orientering, vedtak ExtraStiftelsen, Villmarkstur 
NU fikk innvilget sin søknad om en villmarkstur i 2017, så styret 
må begynne planleggingen av denne.  
 



  
 

 

Vedtak: Arrangementsansvarlige, Glenn og Jonas får 
hovedansvar for arrangering av leiren. Datoen settes til 22.-25 
juni.  Ina bekrefter tilbudet hos Brennabu, og orienterer Glenn 
og Jonas fortløpende. Vi publiserer en teaser for turen på 
nettsidene, og lager en liten sak om leiren til NORILCO-nytt.  
 

6/17 Orientering, diskusjon Konsekvensutredning ved løsrivelse fra NORILCO 
Oppfølgingssak fra sist møte.  
Thomas, Camilla og Oscar sitter i arbeidsgruppen, med Ina som 
ressursperson i sekretariatet.  
 
Thomas og Ina gjennomførte et telefonmøte med Markus Nilsen 
Rotevatn i LNU den 23.09.16, og har innhentet Martin Kaasgaard 
Nielsens tanker om løsrivelse i egen mail. Foreløpig viser 
utredningen at det virker som det beste er å ikke løsrive seg fra 
NORILCO, og styret bør derfor ikke bruke alt for mange ressurser 
på å lage en omfattende utredelse.   
 
Utvalget avtaler et Skypemøte den 24. januar kl 18. for å 
begynne å lage en disposisjon til utredningen og legge 
fremdriftsplan for videre arbeid. Utredningen skal ferdigstilles til 
Ungdomskonferansen 2018.  
 

7/17 Orientering, Vedtak Ungdomskontakter i DA 
Glenn har sendt ut mailer til alle DA, og fått svar fra over 
halvparten. De kan ikke love noe siden penger er involvert, men 
er positive. I tillegg er det sendt alle dokumenter som trengs for 
å starte LUL i Nordland, så der venter vi bare på at de skal sette 
det i gang. Det gjenstår fortsatt å ta kontakt med eksisterende 
ungdomskontakter, samt prøve å få tak i nye, som planlegges 
gjort i løpet av våren.  
 
Vi mangler retningslinjer for hva som kreves av en 
ungdomskontakt, hvordan man blir det og hva rollen går ut på. 
Hva får man av goder for å ta vervet? Må gi rom for lokale 
variasjoner.  
 
Vedtak: Glenn og Camilla utformer retningslinjer vi kan publisere 
om dette så snart som mulig.  
 
Glenn sender sekretariatet mailen som ble sendt ut om praktisk 
informasjon for oppstart av LUL, slik at denne kan publiseres og 
offentliggjøres på nettsidene. Da blir det guiden for oppstart av 
nye LUL ansett som ferdigstilt.  
 
Vi lager en etikett i RegWeb som heter Ungdomskontakt, og 
registrerer alle ungdomskontakter i RegWeb, slik at vi kan ta ut 
lister ved behov.  
 

8/17 Orientering Forberedelser til Vinterleir og ekstraordinær 
ungdomskonferanse 
Glenn og Jonas orienterer.  



  
 

 

Vinterleiren avholdes 9.-12. februar, og aktiviteten blir Bob-
kjøring. Styret møtes én dag før, for styremøte 8. februar.  
Budsjett vedtatt på ungdomskonferansen: 180 000 kr.  
Sakspapirer til ungdomskonferansen ble tilgjengeliggjort på 
nettsidene, og sendt digitalt til alle deltakere og ledere av 
distriktsavdelinger i NORILCO og Lokale ungdomslag i NU den 3. 
januar.  Leiren har foreløpig fått ett avbud, og dermed 38 
påmeldte deltakere.  
Kristina Jeanette Mersland har takket ja til å være ordstyrer 
under konferansen.  
 
Vi har fått planlagt Bobraft kl 10 på lørdag, som egentlig er litt 
tidlig. Lillehammer Olympiapark er treige til å svare, men de skal 
sjekke om det lar seg gjøre å få det senere på dagen.  
 

9/17 Vedtak Oppdatering av spill/aktivitetseske 
Glenn orienterer.  
Esken består i dag av Fantasi, Alias, og Geni, som er litt snaut. På 
sist leir fikk vi tilbakemelding om at det var litt lite å finne på.  
 
Vedtak: Camilla kjøper flere brettspill og aktivitetsleker. Kan 
handle for inntil 4000 kr, som føres på en av leirene.  
 

10/17 Orientering, diskusjon Sammenslåing av lokale ungdomslag.  
DA leder i Romsdal har kommet med forslag om at NU Sør-
Trøndelag skal utvides til å omfavne hele Midt-Norge, slik at DA 
kan dekke egenandelen til deltakerne fra sin region.  
NU Sørlandet ønsker å slå seg sammen med Sør-Rogaland og bli 
NU Sør-vest. Tror det er bedre med få store arrangementer enn 
mange små.  
Ulempen ved å dekke flere DA er at hvert LUL får færre delegater 
og dermed mindre påvirkningskraft på ungdomskonferansen. 
Fordelen blir at flere ungdommer får et tilbud lokalt, og flere DA 
kan hjelpe ungdommene med å dekke egenandeler til sentrale 
aktiviteter.  
LUL kan få en anbefaling fra NU sentralt, men det er LUL selv 
som vedtar om de vil endre dagens struktur. Det bør være et mål 
at flest mulig ungdommer er tilknyttet et lokalt ungdomslag, som 
kan gi et tilbud om aktivitet lokalt, så NU ønsker å anbefale LUL å 
slå seg sammen regionvis.  
 
Kan sende ut info om dette i nyhetsbrevet, med link til sak på 
nettsidene, og oppfordre til å lese dette på Facebook. 
 

11/17 Diskusjon Saker til NORILCO-nytt 
Forslag til saker:  

 Ung mor med stomi: Stine Storsveen?  

 Invitasjon til sommerleir 

 Kanskje en sak om ungdomskontakter på sikt?  

 Portrett med Glenn eller andre unge pårørende 
likepersoner.  



  
 

 

 Vervekampanje!  

 Portrett av leder i NU -hvem er Thomas?  
 

12/17 Orientering Frifond 
1. februar: LUL må ha brukt opp midlene fra fjorårets 

frifondstildeling, og betale tilbake ubrukte midler.  
15. februar: LUL må levere rapport for 2016 
15. april: Frifondsmidlene skal utbetales til LUL 
 

Sekretariatet sender ut påminnelse til LUL om gjeldende frister 
så snart som mulig.  
 

13/17 Diskusjon, vedtak.  Skrive årsmelding 
Nå som 2016 er over er det på tide å skrive årsmelding.  
 
Vedtak: Camilla skriver den i løpet av året.   
 

14/17 Diskusjon, vedtak Sekretariatets rolle i NU  
Sekretariatet bruker mer tid på organisatorisk arbeid enn 
nødvendig, og ønsker at mer ansvar legges over på styret. NU er 
en viktig arena for organisasjonsopplæring, og jo mer involverte 
styret er, jo bedre organisasjonserfaring tar de med seg videre. 
Sekretariatet foreslår å innføre et samarbeidsmøte to ganger i 
året med styreleder, der Daglig leder og NUs kontaktperson i 
sekretariatet er tilstede, for å diskutere samarbeidsform, 
fordeling av oppgaver, trivsel osv.  
 
Vedtak: Simen, Ina og Thomas avtaler en tid for et 
samarbeidsmøte i etterkant av møte.  

 


