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§ 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 likepersonsamlinger 
 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 
Ungdomskonferansen er NORILCOs Ungdoms høyeste organ og arrangeres hvert annet år. 
Ungdomskonferansen avholdes før NORILCOs representantskapsmøte. NORILCOs Ungdom 
innkaller til Ungdomskonferansen med minst 10 ukers varsel. Sakspapirene sendes 
delegatene senest 2 uker før konferansen.  Saker til behandling på Ungdomskonferansen må 
være innsendt til NU styret senest 6 uker før ungdomskonferansen avholdes.  
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§ 4.1 Møterett på ungdomskonferansen 

Alle betalende medlemmer i NORILCOs Ungdom har møte- og talerett på 
Ungdomskonferansen. 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 
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 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.  
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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 

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. 

 
 

§ 6 LOKALE UNGDOMSLAG 

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

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

minst halvparten er tilstede. Dersom det kun er to medlemmer i styret må begge være 

tilstede for å være vedtaksdyktige. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme som 

dobbeltstemme. Eventuelle varamedlemmer har møterett. En representant for LUL-styret 

skal også sitte som ungdomsrepresentant i DA-styret.  

§ 6.2 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.  

 

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

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

 

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

midler til NORILCOs Ungdom sentralt. 
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§ 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. 
 

 

 

Vedtektene ble sist revidert den 11.02.2017 av NORILCOs Ekstraordinære Ungdomskonferanse 2017 


