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NORILCOs Ungdom sine VEDTEKTER 
§ 1 NAVN  

Navnet er NORILCOs Ungdom og foreningen ble stiftet i 1978.  

§ 2 FORMÅL 

NORILCOs Ungdoms (NU) formål er å ivareta interesser for stomi- og reservoaropererte 

ungdom og for ungdom med sykdommer som kan føre til stomi/reservoar, og deres 

pårørende.  

Dette søkes gjennomført ved å:  
 Drive sosialpolitisk arbeid  
 Arrangere sosiale samlinger  
 Arrangere organisasjonsrettet opplæring  
 Legge til rette for aktivt lokalt ungdomsarbeid  
 Aktivt ta del i NORILCOs besøkstjeneste  
 Samarbeide med andre funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner både nasjonalt 

og internasjonalt  
 
NU styre skal være talerør for NU.  
 
§ 3 MEDLEMMER  
NORILCOs Ungdom består av alle NORILCOs medlemmer fra det kalenderåret de fyller 15 år 
til og med det kalenderåret de fyller 35 år.  
 
§ 4 UNGDOMSKONFERANSEN 
4a) Ungdomskonferansen er NORILCOs Ungdoms høyeste organ og arrangeres hvert annet 
år. Ungdomskonferansen avholdes minimum 6 - seks - uker før NORILCOs 
representantskapsmøte.  
 
Alle medlemmer i NORILCOs Ungdom har møte- og talerett på Ungdomskonferansen. Saker 
til behandling på Ungdomskonferansen må være innsendt til NU styret 2 måneder før 
ungdomskonferansen avholdes.  
Der det finnes ungdomslag møter representant av laget. Der dette ikke finnes møter 
ungdomsrepresentant fra DA. Alle ungdomslag har to stemmer under Ungdomskonferansen, 
der det ikke finnes ungdomslag har DA to stemmer.  
NORILCOs Ungdom innkaller til Ungdomskonferanse med 21 dagers varsel.  
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4b) Ungdomskonferansen behandler følgende saker:  
 Godkjenning av innkalling  
 Valg av dirigent  
 Valg av to referenter  
 Valg av tellekorps  
 Årsmelding  
 Regnskap  
 Arbeidsprogram for kommende periode  
 Budsjett for kommende periode  
 Innkomne saker  
 Valg av nytt styre  
 Fastsetting av styrehonorar 
 Valg av revisor  
 Valg av valgkomité  

 
4c) Konferansen velger et styre for NORILCOs Ungdom, bestående av 6 - seks - medlemmer, 
pluss vara. Leder og nestleder velges separat. De øvrige 4 medlemmene velges som 
styremedlemmer. NU styret konstituerer seg selv. De som velges til NU styret må være 
medlem av NORILCOs Ungdom. Den som stiller til valg må være forespurt på forhånd. Det 
skal avholdes hemmelig valg hvis minst én representant ønsker det.  
 
Videre velges en valgkomité på 3 - tre - medlemmer og 1 - en - vara etter innstilling fra styret 
i NORILCOs Ungdom. Valgkomiteen konstituerer seg selv.  
Valgkomitéens forslag til nytt styre skal sendes til delegatene 21 dager før 
Ungdomskonferansen.  
 
§ 5 STYRET  
NU styret består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer, samt vara. NU styrets leder sitter 
i NORILCOs Hovedstyre, og tiltrer på representantskapsmøtet. Styret i NU stiller med to 
representanter til NORILCOs representantskap.  
Ved leders forfall i hovedstyret tiltrer nestleder eller eventuelt annet styremedlem i 
NORILCOs Ungdom hovedstyret.NU styret skal representere NORILCOs Ungdom i 
hovedstyret. NU styret har anledning til å opprette arbeidsutvalg. Det skrives protokoll fra 
styremøtene som sendes til ungdomslagene, ungdomsrepresentantene i 
distriktsavdelingene, distriktsavdelingene og hovedstyret via sekretariatet.  
 

§ 6 ARRANGEMENT 

6a) Arrangementsreglement 
Styret i NU har utarbeidet arrangements regler for alle arrangement i NU sin regi. Alle er 
pliktig til å følge disse.  
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6b) Bindende påmelding  
Ved NUs sentrale arrangementer er det bindende påmelding. Medlemmer som likevel ikke 
kan være med må fremvise legeerklæring. Her følges retningslinjer for arrangementsregler.  
 
§ 7 TILLITSVALGTE  
Medlemmer som har eierinteresse, er ansatt i eller tilknyttet produsent, importør og 
leverandør av utstyr til stomiopererte, kan ikke være tillitsvalgt i NORILCOs Ungdom.  
Det gis anledning til honorering av NU styrets medlemmer med beløpsgrensen innenfor de 
til enhver tid gjeldende regler for skattefritt beløp. Beløpet deles mellom av- og påtroppende 
styremedlem det året det er valg.  
Beløpet avgjøres på hver Ungdomskonferanse for kommende periode.  
 
§ 8 ENDRINGER AV VEDTEKTER  
Endringer av vedtektene trer i kraft straks. Disse vedtektene må ikke stride mot NORILCOs 
lover. Endringer av vedtekter skal skje på Ungdomskonferansen og skal ha 2/3 flertall.  
 
§ 9 OPPLØSNING  
Oppløsning av NORILCOs Ungdom kan kun skje ved 3/4 flertall, ved uravstemning blant 

NORILCOs Ungdoms medlemmer. 
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PROGRAM  

11:30 - 12:00 Ankomst og registrering 

12:00 - 13:00  Lunsj 

13:00 - 13:30 Offisiell åpning av Ungdomskonferansen. Velkommen og praktisk informasjon 

13:40 - 14:00 Sak 1, 2 og 3 

14:00 - 14:30 Sak 4: Årsberetning for 2014 og 2015  

14:30 - 15:00 Sak 5: Årsregnskap for 2014 og 2015  

~pause~ 

15:15 - 15:30 Sak 6: Budsjett for 2016 

15:30 - 16:00 Sak 7: Vedtektsendringer  

~pause~ 

16:10 - 16:40 Sak 9: Arbeidsprogram for 2016 – 2018 

16:40 - 17:10 Sak 10: Valg 

17:10 - 17:20 Avslutning 

~pause~ 

17:30 – 18:30 Middag 
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SAK 1 – GODKJENNING AV INNKALLING 
I følge NUs vedtekter, §4 UNGDOMSKONFERANSEN, skal NU styret innkalle til Ungdomskonferansen 

senest 21. dager før konferansen avholdes for at innkallingen skal være gyldig.  

I 2016 vil dette si at innkallingen må ha kommet senest 26. mars med sakspapirer tilgjengeliggjort for 

delegatene.  
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SAK 2 – KONSTITUERING AV FUNKSJONÆRER 
NU-styret innstiller følgende forslag til vedtak under konstitueringen:  

Ordstyrer 
Forslag til vedtak:  Simen Brændhaugen 

 

Referenter 

Forslag til vedtak:  Ina Merkesdal og Camilla Tjessem 

 

Tellekorps 
Forslag til vedtak:  _____________________ og ________________________ 

 

Protokollunderskrivere 
Forslag til vedtak:  _____________________og ________________________ 
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SAK 3 – GODKJENNING AV SAKSLISTE 

Saksliste  
Sak 1:   Godkjenning av innkalling 

Sak 2:   Valg av funksjonærer  

Sak 3:   Godkjenning av saksliste  

Sak 4:   Årsberetning for 2014 og 2015 legges frem 

Sak 5:   Årsregnskap for 2014 og 2015 legges frem 

Sak 6:   Foreløpig budsjett for 2016 

Sak 7:   Forslag til vedtektsendringer 

Sak 7a:  Endring av NORILCOs Ungdoms vedtekter 

Sak 8:   Innkomne saker 

Sak 9:   Arbeidsprogram for 2016 – 2018.  

Sak 10:  Valg 

a) valg av nytt styre 

b) valg av valgkomité 

c) valg av revisor 
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SAK 4 - ÅRSBERETNING 

Årsberetning for NORILCOs Ungdom for perioden 2014-2015 

Styret 

Styret har i perioden bestått av: 

Bjarne Langeland    Leder 

Thomas Rikardsen    Nestleder 

Alf Henrik Haugenes Sauge  Sosialpolitisk ansvarlig 

Christel Nåmdal   Organisasjonspolitisk ansvarlig  

Camilla Tjessem   Arrangement ansvarlig 

Toril Elin Honningsvåg Vik  Arrangement ansvarlig  

Glenn Nevland   Varamedlem  

Styremøter 

Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter, hvorav ett var konstituerende styremøte på 

Ungdomskonferansen 2014 og det er blitt gjennomført 4 e-postmøter. Ina Merkesdal har 

vært NUs kontaktperson i sekretariatet fra og med 2015 og har fungert som styrets 

sekretær. 

I tillegg har det vært 2 arbeidsmøter, forberedende til ungdomskonferansen. Dette har vært 

utført av arbeidsgruppen, bestående av Bjarne Langeland, Christel Nåmdal og Thomas 

Rikardsen. 

Medlemsaktiviteter 
Vinterleiren 2014 var på Hemsedal hvor det også ble avholdt Vinterkonferanse for NU. Her 

ble det valgt styre for den neste perioden og det ble godkjent et arbeidsprogram som 

foreningen og styret skulle jobbe etter i perioden frem til 2016. 

Det var 37 deltakere på leieren, hvorav 9 distriktsavdelinger var representert. 

Aktivitetene var å stå på ski i bakken og snøscooterkjøring, samt godt sosialt samvær på 

kveldene.  

Sommerleiren 2014 ble avholdt på Femundsundet i Hedmark. Det var 24 deltakere som 

deltok på leiren. 3 stk. var med for første gang, og 21 stk. hadde deltatt på leir tidligere. Det 

var ikke venteliste, alle påmeldte deltakere fikk plass på leiren. Vi overnattet i 

Femundsundet storhytte. På evalueringsskjema kom det frem at deltakerne fremsto som 

meget godt fornøyd med leiren og aktivitetene. Stort sett alle synes det var et passe travelt 

og ikke anstrengende program. Vi fikk skryt av rebusløpet og den felles aktiviteten vi hadde 

på fredag. Vi padlet kano på lørdagen. Vi fikk også forslag på hva vi kunne gjøre under 

fremtidige arrangement. Dette var første arrangement for de nye arrangementsansvarlige, 
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og det ble et lærerikt og spennende arrangement for hele styret. Leiren gikk med overskudd 

i forhold til budsjett.  

Vinterleiren i 2015 ble avholdt på Hemsedal, hvor vi overnattet i to flotte hytter. Totalt 28 

deltakere deltok på leiren. 3 stk. var med på leir for første gang, og 25 stk. hadde deltatt på 

leir tidligere. Ina Merkesdal deltok fra sekretariatet, og Thomas Nylund deltok fra HS. Det var 

mulighet for å dra i skitrekket begge dagene. Vi reiste til Gjeldokk gård for snørafting og 

ridning på lørdagen. Det kom tilbakemeldinger på at det var veldig bra med todelt aktiviteter 

på lørdagen. På evalueringsskjemaet kom det frem at deltakerne var meget godt fornøyd 

med leiren, aktivitetene og programmet. Alle mente at det var passe travelt program. 

Tilbakemeldingene var generelt gode, og vi fikk forslag på hva vi kunne gjøre under 

fremtidige arrangement. Leiren gikk med overskudd i forhold til budsjett. 

Vinterleiren i 2016 ble avholdt på Sjusjøen ved Lillehammer, hvor vi overnattet på Sjusjøen 

Lodge, en stor selskapshytte med tilgang til Jacuzzi, badstue og skiløyper rett utenfor døren. 

Totalt 34 deltakere deltok, hvorav 4 ikke hadde vært med NORILCO på leir tidligere. Ved 

velkomsten ble det vist en kort bildefremvisning til minne om tidligere NU leder, Thomas 

Nylund, som gikk bort i september 2015, noe vi fikk tilbakemeldinger om at var en fin gest. 

Mediq og Coloplast var med som leverandører og holdt en presentasjon om sine produkter 

og sto på stand på lørdagen. Mediq stilte også med en stomisykepleier som var tilgjengelig 

for personlig oppfølging for de som ønsket det. De som ville, dro i skitrekket på fredag, mens 

resten av deltakerne ble igjen i hytta. På lørdag fikk deltakerne prøve kiting med 

instruktører. Vi fikk tilbakemeldinger om at de til neste år ønsker mer opplegg for de som er 

igjen på hytta på lørdag, og at styret kan bli flinkere til å passe på at kjøkkenlistene 

overholdes. Ellers fikk leiren gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og vi fikk gode forslag til 

aktiviteter og tema vi kan fokusere på, på fremtidige leirer og aktiviteter. Ina Merkesdal 

deltok fra sekretariatet og snakket om likepersonstjenesten, og flere viste interesse for å 

utdanne seg til likepersoner i NORILCO.  

Organisasjonspolitisk arbeid 

NU har i perioden vært aktive inn mot hovedorganisasjonen for arbeid i organisasjonen. NU 

har vært aktive på representantskapsmøter, og NU har en representant i hovedstyret for 

NORILCO.  

NU var med utarbeide nye vedtekter for foreningen som ble vedtatt på 

representantskapsmøtet i 2015. 

NU har også sett på egne vedtekter og oppdatert disse før ungdomskonferansen 2016. Dette 

hovedsakelig for å forsikre at de fremdeles samsvarer med hovedforeningens nye vedtekter.  

Det ble i 2014 vedtatt på ungdomskonferansen at det skulle utarbeides en fordelingsnøkkel 

for frifondsmidler. Etter noe utprøvning har vi i 2015 utarbeidet en fordelingsnøkkel vi 
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mener er rettferdig for de forskjellige LUL ut i fra driften foregående år. Denne vil for første 

gang bli utprøvd i 2016 og bør evalueres etter dette.  

I 2016 er det totalt 4 LUL i NU. Det er NU Oslo, NU Bergen, NU Sør Trøndelag og NU 

Sørlandet. NU Sørlandet ble startet opp i 2014. 

Det ble i denne perioden også avviklet 2 LUL, NU Østfold og NU Rogaland, dette pga. 

mangelfull tilgang på medlemmer og lav villighet til å påta seg styreverv. 

LUL og NU styret har fått opprettet egne epostadresser. 

I starten av styreperioden 2014 -2016 var det store økonomiske utfordringer i NORILCO. NU 

har vært med å bidra stort til at dette har blitt reversert. Dette har medført at NU har fått 

betydelig færre midler fra hovedorganisasjonen, noe som vises i aktivitetsnivået. Styret 

mener at dette har vært en kostnad NU har måttet være med på for å sikre fremtidig drift av 

foreningen. Styremedlemmer har derfor sagt fra seg styrehonorar, og det er blitt 

gjennomført færre styremøter for å spare penger. Dette er også grunnen til at det ikke ble 

sommerleir i 2015. Det som er gledelig er at dette ser ut til å fungere. NU har begynt å 

opparbeide seg en egenkapital, vi har fått et velfungerende sekretariat og hovedforeningen 

driver ikke i minus.  

Sosialpolitisk arbeid  

I perioden har vi sett at medlemstallet på leirer har vært stabilt sammenlignet med tidligere 

år. Det er i dag 318 medlemmer i organisasjonen. Vi er fortsatt aktive på Facebook og vi har 

også opprettet profil på Instagram. Det har blitt jobbet med den nye nettsiden til NORILCO, 

og håper på større aktivitet framover, da det nå er tilrettelagt for bidrag fra LUL og NU. 

I perioden har Katinka Hauge vært ungdomskontakt for likepersonstjenesten, og NORILCOs 

Ungdom har rapportert inn 12 sentrale aktivitetsdager til likepersonstjenesten i 2014 og 

2015. Ved årsskiftet 2015/2016 var det registrert 18 aktive besøkere mellom 15 og 35 år i 

NORILCO som har vært tilgjengelige for besøk.  

Det ble i 2015 innvilget en søknad fra hovedstyret til NU om penger til nye 

ungdomsbrosjyrer. Dette arbeidet er godt i gang og disse vil være ferdig i løpet av første 

halvår 2016.   

NU har i denne perioden jobbet tett opp mot Unge funksjonshemmede. NU har deltatt på 

Generalforsamlingene i 2014 og 2015, og aktivt fremmet medlemmer til valg i styret til Unge 

funksjonshemmede. Merethe Kristin Mikkelsen var varamedlem til styret i 2014 og 2015. 

Bjarne Langeland ble valgt til styremedlem i 2016. Styret mener fortsatt at Unge 

funksjonshemmede er den arenaen der NU har størst mulighet til å få frem politiske saker. 
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Inntektsbringende arbeid 
NU styret valgte i 2014 å ikke legge inn nye søknader til ExtraStiftelsen, dette pga. tidspress 

og et fortsatt pågående prosjekt fra forrige styreperiode. 

NU styret valgte derimot å sende inn tre søknader i 2015. Søknadene som da ble sendt inn 

var; Tur med Sørlandet, Villmarkstur og Ekstremsport-uke. Alle tre søknadene ble avslått. 

Sekretariatet skal i et møte med ExtraStiftelsen for å få utredet grunnen til avslagene, for å 

se om det er forbedringer som trengs i søknadene. 

Styret har i 2015 også sendt en søknad om midler til en turné til de ulike distriktsavdelingene 

til Utdanningsdirektoratet.  

Internasjonalt arbeid 
NU har i perioden valgt å nedprioritere det internasjonale arbeidet grunnet de økonomiske 

utfordringene i foreningen. 

NU deltok likevel på FOCUS 20/40 i Krakow, Polen, mai 2014. Det ble her avholdt et eget 

møte med alle ungdomsrepresentantene fra EOA og det ble lagt planer for videre arbeid i 

FOCUS 20/40.  

Vi har også i perioden opprettholdt kontakten med de nordiske landene, men har vært 

mindre aktive på turer og leir. 

Representasjoner 

Representantskapsmøte i Lillestrøm 2014.   Bjarne, Thomas, Christel 

Ledermøte/ekstraordinært rep-møte, 2015.  Bjarne, Christel og Thomas  

EOA møte Polen       Bjarne  

Familiesamling 2014 og 2015     Camilla og Glenn    

Generalforsamling Unge funksjonshemmede, nov 2014 Thomas R, Merethe-Kristin 

Varamedlem i Unge funksjonshemmede, 2014 og 2015 Merethe-Kristin 

Katinka Hauge har vært ungdomskontakt i besøksgruppa.  

Bjarne Langeland har sittet i arbeidsgruppa for å utarbeide nye vedtekter for 

hovedforeningen. 

Camilla Tjessem og Glenn Nevland har vært aktive i media. 

Ina Merkesdal fra sekretariatet sitter i Unge funksjonshemmedes ansattnettverk. 
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SAK 5 – REGNSKAP 2015 og 2014 
 

Årsregnskap NORILCOs Ungdom 2015 og 2014    

   

Inntekter:    2015  2014  Noter  

Fordelingsutvalget                  258 286  286 984    

Tilskudd ExtraStiftelsen                -  136 352  1 

Egenandel vinterleir                  20 000   -  

Frifond - adm. Tilskudd                             -   2 194    

Andel kontingent                  22 550   17 050    

Sum inntekter                  300 836              442 580  2  

     

Kostnader     

Lønnskostnader     59 832    

Norilcos Ungdom                  22 484   34 987   3 

Vinterleir og ungdomskonferanse 171 265 215 996    

Sommerleir                  -  100 436    

Sum kostnader                  193 749              411 251    

     

Resultat                  107 087  31 329   4 

    

Noter      

1. "Sosial utfoldelse i trygge omgivelser" 2-årig prosjekt som hadde til formål å arrangere 

sommerleir i 2013 og vinterleir i 2014.  

2. Midler fra LNU - Frifond inntektsføres ikke sentralt da midlene skal gå til lokal aktivitet. 

NORILCOs Ungdom fikk i 2014 tildelt kr 132.194 og i 2015 kr 66.397 

3. Sentral drift, NU-styret 

4. HS besluttet i sak 5/16 at resultatet fra 2014 og 2015 skal tilfalle NORILCOs Ungdom. Det vil si 

at NU har en egenkapital på kr 138.416  

 

 

__________________________ _____________________ ______________________ 

Bjarne Langeland    Thomas Rikardsen    Alf Henrik Haugenes Sauge 

Leder     Nestleder    Sosialpolitisk ansvarlig 

 

__________________________ _____________________ ______________________ 

Christel Nåmdal   Camilla Tjessem   Toril Elin Honningsvåg Vik 

Organisasjonspolitisk ansvarlig Arrangement ansvarlig   Arrangement ansvarlig 
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SAK 6 - BUDSJETT 

Sak 6a) Forslag til styrehonorar 
 

Styrehonorar i NU styret.  

NU styret ønsker å fastsette styrehonorar for NU styret i kommende periode i henhold til 

vedtektenes § 7. Dette er en symbolsk sum for å kompensere for utgifter styremedlemmene 

har. 

Forslag fra styret er som følger:  

Styreleder:    Dekkes inn under HS styrehonorar 

Styremedlemmer:  1000,- 

Varamedlem:    500,- 

 

 

  



 

16 
 

Sak 6b) Budsjettforslag 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6c) Budsjett 2017 
Styrets innstilling:  

Ungdomskonferansen gir NU styret myndighet til å vedta budsjett for 2017 ut i fra 

arbeidsprogrammet og foreningens økonomiske situasjon i 2016.   

Budsjett NU 2016  
Inntekter  

Fordelingsutvalget (NU Sentralt) -230000 

Frifond (Øremerket LUL) -70000 

Kontingent  -23000 

Egenandeler -35000 

Sum inntenkter  kr    -358 000,00  

Utgifter  

Administrasjon/materiell 5000 

Styrearbeid 30000 

Vinterleir  180000 

Sommerleir  0 

Revisjonskostnader 6000 

Unge funksjonshemmede  6000 

Frifond tildeling til LUL 70000 

Ungdomskonferansen 60000 

Sum utgifter 357000 

  

Resultat  kr        -1 000,00  
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SAK 7 – VEDTEKTSENDRINGER 
 

SAK 7a – Endring av NORILCOs Ungdoms vedtekter 

Om bakgrunnen for vedtektsendringene  
Årsaken til endringene i vedtektene er at NORILCO gjorde omfattende endringer i sine vedtekter ved 

det ekstraordinære representantskapsmøtet i 2015, og at NU dermed må påse at deres vedtekter 

fremdeles stemmer overens med hovedforeningen sine vedtekter. I tillegg er det blitt gjort en 

vurdering på hva som burde være spesifisert i vedtektene og ikke, og dokumentet er blitt «vasket» 

for språklige forbedringer. 

De største endringene i styrets forslag til nye vedtekter er følgende:  

1. Lokale Ungdomslag (LUL)  

LUL har fått en egen paragraf og sin rettmessige plass i vedtektene.  

2. Formål og målgruppe 

Mage- og tarmkreftrammede er kommet til som en ny målgruppe i formålsparagrafen –slik som de 

nå er i NORILCO. 

3. Medlemskategorier 

NORILCO har ikke lenger støttemedlemskap og husstandsmedlemskap, men bare Hovedmedlemskap 

og Bedriftsmedlemskap. NU har derfor også endret til de samme medlemskategoriene.  

4. Arbeidsområder 

Det er gjort noen språklige forbedringer i arbeidsområdene, slik at disse er tydeligere og mer 

tilpasset det foreningen i praksis arbeider med i dag.  

5. Vedtekter 

Det er lagt til et underledd i paragrafen om vedtekter som forklarer hva som skjer ved motstrid eller 

manglende regulering i vedtektene.   
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Styrets helhetlige forslag til nye vedtekter 
Alt prinsipielt som er endret er markert med gult, alt som er uendret står i sort skrift. Redaksjonelle 

og språklige endringer er ikke merket.  

Forslag til nye vedtekter for NORILCOs Ungdom 

§ 1 NAVN  

Foreningens navn er NORILCOs Ungdom (NU).  

Lokale ungdomslag skal hete NU (fylke/region). 

§ 2 FORMÅL 
Foreningens formål er å ivareta interessene til ungdom med stomi-, reservoar, eller mage- 
og tarmkreft, for ungdom med sykdommer som kan føre til stomi/reservoaroperasjon, og 
deres pårørende.                              
 
Dette søkes gjennomført ved å:  

 Drive interessepolitisk påvirkningsarbeid  
 Arrangere likepersonssamlinger 
 Jobbe aktivt for organisasjonsutvikling   
 Legge til rette for aktivt lokalt ungdomsarbeid  
 Aktivt ta del i NORILCOs likepersonstjeneste  
 Samarbeide med andre funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner både nasjonalt 

og internasjonalt  
 
§ 3 MEDLEMMER  

For å bli medlem av NORILCOs Ungdom stilles samme krav som til medlemskap i NORILCO. 

NORILCOs Ungdom består av alle NORILCOs medlemmer fra det kalenderåret de fyller 15 år 

til og med det kalenderåret de fyller 35 år. 

§ 3.1 Medlemskap 

Medlemmer kan kategoriseres som:  

o Hovedmedlemmer 

o Bedriftsmedlemmer 

§ 3.2 Kontingent 

Det er ingen tilleggskontingent for å være medlem i NORILCOs Ungdom. Kontingenten til 

NORILCO fastsettes av representantskapsmøtet.  

 

§ 4 UNGDOMSKONFERANSEN 

Kommentert [IMM1]: Måten dere skriver navnet på her skal 

være sånn dere alltid skriver foreningens navn. I alle offentlige 

dokumenter bruker dere stor U, men alle andre steder skriver dere 
vanligvis NORILCOs ungdom. Her må dere være konsekvente –er 

det stor U vi går for? Skal dere ikke ha den samme undertittelen 

som hovedorganisasjonen? F. eks. Norsk forening for unge med 

stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.  

Kommentert [IMM2]: Dere må nesten også ha med mage- og 
tarmkreft slik som hovedorganisasjonen… 
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Ungdomskonferansen er NORILCOs Ungdoms høyeste organ og arrangeres hvert annet år. 
Ungdomskonferansen avholdes minimum seks uker før NORILCOs representantskapsmøte. 
NORILCOs Ungdom innkaller til Ungdomskonferansen med minst 21 dagers varsel. 
Sakspapirene sendes delegatene med samme frist.  
 
§ 4.1 Møterett på ungdomskonferansen 

Alle betalende medlemmer i NORILCOs Ungdom har møte- og talerett på 
Ungdomskonferansen. Saker til behandling på Ungdomskonferansen må være innsendt til 
NU styret senest 2 måneder før ungdomskonferansen avholdes.  
Der det finnes lokale ungdomslag møter representant for laget. Der dette ikke finnes møter 
ungdomsrepresentant fra Distriktsavdelingene (DA). Alle ungdomslag har to stemmer under 
Ungdomskonferansen, der det ikke finnes ungdomslag har DA to stemmer.  
 
§ 4.2 Saksliste 

Ungdomskonferansen behandler følgende saker:  
- Godkjenning av innkalling  
- Valg av dirigent  
- Valg av to referenter  
- Valg av tellekorps  
- Årsmelding  
- Regnskap  
- Arbeidsprogram for kommende periode  
- Budsjett for kommende periode  
- Innkomne saker  
- Valg av nytt styre  
- Fastsetting av styrehonorar 
- Valg av revisor  
- Valg av valgkomité  

 
§ 4.3 Valg av styre 

Konferansen velger et styre for NORILCOs Ungdom, bestående av seks medlemmer, pluss en 
vara. Leder og nestleder velges separat. De øvrige fire medlemmene velges som 
styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Den som stiller til valg må være forespurt og 
ha sagt ja på forhånd og må ha betalt medlemskontingent inneværende år. Det skal avholdes 
hemmelig valg hvis minst én representant ønsker det. Personvalg avgjøres ved simpelt 
flertall. 
 
§ 4.4 Valg av Valgkomité 

Valgkomité på tre medlemmer og en vara velges etter innstilling fra styret i NORILCOs 
Ungdom. Valgkomiteen kan bestå av medlemmer som har betalt medlemskontingenten 
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inneværende år, og som ikke har sentrale verv eller ansattforhold i organisasjonen. 
Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomitéens innstilling til nytt styre skal sendes til 
styret minst 30 dager før Ungdomskonferansen. 
 
§ 5 LOKALE UNGDOMSLAG 

§ 5.1 Konstituering 

Styret i lokale ungdomslag konstituerer seg selv og er underordnet sin(e) lokale 

distriktsavdeling(er). Et styre skal bestå av minst tre medlemmer, og er vedtaksdyktige når 

minst halvparten er tilstede. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme som 

dobbeltstemme. Eventuelle varamedlemmer har møterett. En representant for NU styret 

skal også sitte som ungdomsrepresentant i DA-styret.  

§ 5.2 Årsmøtet 

Årsmøtene avholdes hvert år innen 31. mars. Innkallingen til årsmøtet med saksliste skal sendes til 

alle medlemmer i NU senest fire uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes 

LUL styret senest to uker før årsmøtet. På årsmøtet skal følgende saker behandles: 

- Konstituering av årsmøtet 

- Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet 

- Valg av to protokollunderskrivere 

- Årsberetning og regnskap behandles og godkjennes 

- Fastsetting av neste periodes handlingsplan og budsjett 

- Innkomne saker 

- Valg av lokalt styre 

- Valg av valgkomité 

Alle beslutninger treffes ved alminnelig flertall, og personvalg treffes ved simpelt flertall.  

 

§ 5.3 Rapportering 

Lokale ungdomslag rapporterer årlig om sin økonomi, sine arrangementer og likepersonsaktiviteter 

til sin distriktsavdeling, og om bruk av sine frifondsmidler til sekretariatet.  

 

§ 5.4 Oppløsning  

Dersom man ikke klarer å opprettholde et tidligere aktivt lokallag overføres eventuelle gjenværende 

midler til NORILCOs Ungdom sentralt. 

 

§ 6 STYRET  

Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer, samt vara. Styrets leder sitter i NORILCOs 

Hovedstyre, og deltar på representantskapsmøte som en del av NORILCOs HS. Styret stiller med to 

øvrige representanter til NORILCOs representantskap.  

Ved leders forfall tiltrer nestleder eller eventuelt annet styremedlem i NORILCOs Ungdom 

hovedstyret. Styret skal representere NORILCOs Ungdom i hovedstyret. Styret har anledning til å 
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opprette arbeidsutvalg. Det skrives protokoll fra styremøtene som gjøres tilgjengelig for lokale 

ungdomslag, ungdomsrepresentantene i distriktsavdelingene, distriktsavdelingene og hovedstyret via 

sekretariatet. NU styret skal være talerør for medlemmene i NORILCOs Ungdom. 

§ 7 ARRANGEMENTER 

§ 7.1 Arrangementreglement 

Alle deltagere på arrangement i regi av NORILCOs Ungdom er pliktig til å følge 
arrangementsreglene. Reglementet sendes deltakerne i forkant av arrangementet. 
 
§ 7.2 Bindende påmelding  

Ved NORILCOs Ungdoms sentrale arrangementer er det bindende påmelding. Medlemmer 
som likevel ikke kan være med, må fremvise legeerklæring for å få refundert egenandel. 
 
§ 8 TILLITSVALGTE  

Medlemmer som har eierinteresse, er ansatt i eller tilknyttet produsent, importør og 
leverandør av utstyr til stomiopererte, kan ikke være tillitsvalgt i NORILCOs Ungdom.  
 
§ 8.1 Honorering av tillitsvalgte 
Det gis anledning til honorering av styrets medlemmer med beløpsgrensen innenfor de til 
enhver tid gjeldende regler for skattefritt beløp. Beløpet deles mellom av- og påtroppende 
styremedlem det året det er valg. Beløpet avgjøres på hver Ungdomskonferanse for 
kommende periode.  
 
§ 9 VEDTEKTER  

§ 9.1 Vedtektsendringer 

Endringer av vedtekter trer i kraft straks. Disse vedtektene må ikke stride mot NORILCOs 
vedtekter. Endringer av vedtekter skal skje på Ungdomskonferansen og skal ha minst 2/3 
flertall.  
 
§ 9.2 Ved motstrid 
Ved motstrid mellom NORILCOs vedtekter og NORILCOs Ungdoms vedtekter, vil NORILCOs 

vedtekter være gjeldende. Ved manglende regulering i NORILCOs Ungdoms vedtekter gjelder 

NORILCOs vedtekter. 

 
§ 10 OPPLØSNING  

Oppløsning av NORILCOs Ungdom kan kun skje ved 3/4 flertall, ved uravstemning blant 

NORILCOs Ungdoms medlemmer. 
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SAK 8 – INNKOMMENDE SAKER 
 

Det er ingen innkommende saker.  
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SAK 9 - ARBEIDSPROGRAM 
ARBEIDSPROGRAM FOR NU 2016 – 2018.  

Arbeidsprogrammet for 2016-2018 er ment som et veiledende dokument for 

satsningsområder som Ungdomskonferansen i NORILCOs Ungdom ønsker styret skal jobbe 

videre med.  Styret står fritt til å lage egne tiltaksplaner og tidsfrister, samt konkretisere og 

videreutvikle programmet. Det skal settes ekstra fokus på aktiviteter som støtter oppunder 

rekruttering i perioden. 

NU STYRET SKAL I PERIODEN: 

1. Gjennomføre faste aktiviteter 

 Vinterleir    04.-07.02.2016 

 Ungdomskonferansen       16.04.2016 

 Sommerleir           August 2016 

 Vinterleir             Februar 2017 

 Sommerleir           August 2017 

 Organisasjonskurs         Oktober 2017   

 Vinterleir    Februar 2018 

 Ungdomskonferanse       Våren 2018 

 

2. Drift 

 Drive inntektsbringende arbeid 

 Forenkling av interne prosesser  

 

3. Likepersonstjenesten 

 Satse på egne ungdomsbesøkere 

 NU skal ha en ungdomskontakt 

 Bistå Foreldregruppens arbeid med foreldrebesøkere 

 Jobbe med likepersonsmateriell til ungdommer 

 

4. Informasjonsarbeid 

 Opprettholde Facebookgruppen 

 Sørge for synlighet i media, internett og på aktuelle institusjoner 

 Bidra med materiell til NORILCO sine nettsider og medlemsblad 
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5. Politisk påvirkning 

 Opprettholde samarbeidet med Unge funksjonshemmede 

 Levere høringssvar på aktuelle saker 

 Være aktive i hovedorganisasjonen  

 

6. Lokale ungdomslag og ungdomskontakter 

 Jobbe for at alle DA skal ha egen ungdomsrepresentant 

 Bistå ved oppstart av nye LUL 

 Opprettholde fast kontakt mellom NU styret og LUL 

 Oppdatere og gjøre tilgjengelig guiden for oppstart av LUL 

 

7. Internasjonalt arbeid 

 Opprettholde kontakten og samarbeidet med de nordiske ungdomsorganisasjonene 

 

 

 

 

  



 

25 
 

SAK 10 - VALG 

Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteen har i perioden bestått av: 

Martin Aanes 

Hilde Flokenes 

Katinka Hauge 

Lene Karoliussen (Vara) 

Gjennom arbeidet vi gjorde kom det frem at 2 av medlemmene i valgkomiteen selv ønsket å stille til 

valg til nytt styre. Katinka og Lene trakk seg derfor fra valgkomiteen og stilte som kandidater til de 

resten av valgkomiteen hadde å velge mellom. De har fra dette punktet vært holdt utenfor 

beslutningen om innstillingen. 

 

Valgkomiteen har vurdert mange kandidater, noen har trukket seg underveis grunnet økt mengde 

skole/jobb, men komiteen føler de har hatt grei oppslutning og godt engasjement. Komiteen har 

forsøkt å finne en balanse mellom erfaring og nye ideer, samt en fordeling mellom kjønn og 

geografisk plassering. Vi har gjort en god og grundig vurdering av kandidatene og leverer en 

innstilling vi mener NU vil være veldig tjent med å velge i kommende periode. 

Valgkomiteen ber Ungdomskonferansen legge merke til at vi innstiller en leder som i perioden vil bli 

36, og at han derfor må velges med en dispensasjon på alder de siste månedene av sitt verv.  

Innstilling til nytt styre: 

 

Leder:     Thomas Rikardsen, 34 år, Oslo 

Nestleder:    Camilla Tjessem, 22 år, Sørlandet 

Styremedlemmer:  Oscar Warholm, 28 år, Sør-Trøndelag 

    Glenn Nevland, 23 år, Sørlandet 

    Lene Karoliussen, 25 år, Nordland 

    Jonas Fuglseth, 27 år, Sør-Trøndelag 

Varamedlem:   Katinka Hauge, 33 år, Bergen 

 

For valgkomiteen,  

Martin Aanes og Hilde Flokenes 
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Valg av valgkomité 
Styret i NU innstiller følgende personer til valgkomité: 

Bjarne Langeland, 29 år, Vestfold 

Hans-Magnus Kure, 30 år, Sør-Trøndelag (bor i Østfold) 

Trond Are Stensås, 22 år, Sør-Trøndelag 

Vara:  Christel Nåmdal, 21 år, Sør-Trøndelag 

 

Valg av revisor 
Styret i NU foreslår å følge samme revisor som NORILCO sentralt. 
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FORRETNINGSORDEN FOR NU 
Forretningsorden for NORILCO Ungdoms Ungdomskonferanse  

Innlegg 

Innlegg, eller hovedinnlegg, tar du for å si noe nytt i en debatt. Dette er hovedformen for å ta ordet 

og du får normalt snakke i tre minutter når du har fått ordet til innlegg (dette kan endres i 

forretningsorden). En tegner seg til innlegg ved å holde opp delegatnummeret sitt. 

Replikk 

Replikken er et tilsvar til innlegget. Du tar normalt replikk for å markere uenighet med den som har 

hatt innlegget med en kort kommentar. Replikken varer i ett minutt (dette kan endres i 

forretningsorden).  

Du tegner deg til å gi en replikk ved å holde opp delegatskiltet ditt og 2 fingre foran.  

Svarreplikk 

Svarreplikken er til for at den som har hatt innlegg skal kunne gi tilsvar til de replikkene 

vedkommende har pådratt seg. En tegner seg til svarreplikk på samme måte som en tegner seg til 

replikk. Det er bare den som har hatt innlegg som kan tegne seg til svarreplikk. Det er ikke mulig å 

tegne seg til svarreplikk med mindre noen har tatt replikk på ditt innlegg. 

Skriftlige innlegg 

Det er mulig å be om ordet til skriftlig innlegg. Dette er for dem som ikke ønsker å snakke i 

forsamlingen. Du tegner deg på vanlig måte og så leverer du innlegget skriftlig til ordstyrerne som 

leser det opp når din tur er kommet i debatten. 

Til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden 

Disse brukes med forsiktighet. For å få ordet til disse tre viser du ditt skilt med Til dagsorden er for å 

forslå endringer i den oppsatte tidsplanen for møtet (foreslå ny pause, utsette frister for innlevering 

eller lignende). 

Til forretningsorden brukes til å foreslå endringer i forretningsorden. Dette kan være dersom du 

mener at debatten tar for lang tid og dermed ønsker å foreslå å forkorte tiden på innlegg eller har 

andre forslag til endringer i spillereglene for møtet. 

Til voteringsorden er dersom du ønsker å foreslå en annen fremgangsmåte for en avstemning enn 

det ordstyrerne legger opp til. Det kan også være for å be om at en avstemning gjøres skriftlig eller 

for å ta en avstemning på nytt dersom du mener at ikke alt var som det skulle være. 

Du får ordet til disse ved å strekke opp ditt skilt med en flat hånd over. 
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