
  
 

 

Protokoll møte nr. 3 

5. april 2017 kl. 18-19 

Skype 

Møteleder: Thomas Rikardsen  

Tilstede: Oscar Warholm, Glenn Nevland, Katinka Hauge og Jonas Fuglseth  

Referent: Ina Merkesdal 

Fraværende: Camilla Tjessem og Lene Karoliussen  

Sak Behandling Tittel og orientering 

16/17 Vedtak Godkjenning av saksliste og referat 
Styret godkjenner referatet fra møte 2, sakslisten godkjennes 
uten endringer.   
Feil dato for møtet i utsendte sakspapirer er rettet opp.  
 
Vedtak: Enstemmig godkjent.  
 

17/17 Orientering Oppdateringer fra HS og foreningen 
Ina orienterer.  

 Margrethe Gaassand har sagt opp, og vi skal ansette en 
ny rådgiver i sekretariatet. Margrethe har sin siste dag 
31. mai.  

 Ny brosjyre om Kocks reservoar er ferdig. Sekretariatet 
sender en PDF til NU styret til orientering.  

 Margrethe ferdigstiller treningsveilederen før hun 
slutter. 

 Manusfrist til NORILCO-nytt er 19. mai. 

 NU representant i HS, Thomas Rikardsen er valgt som 
medlem av AU, sammen med Jane og Odd Magne.  

 Thomas, Odd Magne og Jane har vært på NOA 
konferanse i Finnland. 

 EOA konferanse skal arrangeres i Aarhus senere i år.  
 
Tas til orientering.  

 

18/17 Vedtak Ubrukte forskningsmidler 
Vi har fått en henvendelse fra Sjur Lehmann, en tidligere lege 
på Kirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus ang. ubrukte 
forskningsmidler. I forbindelse med et vedtak i 2012 ble det 
tildelt 30 000 kr til en studie av svangerskap og fødsel hos 
kvinner med stomi og bekkenreservoar, med data fra 
pasientregisteret og fødselsregisteret. Se vedlagt møtereferat 
fra 2012.  
 



  
 

 

Han skriver:  
«Det var vanskeligere enn jeg hadde trodd å komme i gang, 
særlig fordi registrene mente dataene ikke ble tilstrekkelig 
anonyme på grunn av høyt detaljnivå (for eksempel 
operasjonskoder). De mente derfor at dataforespørselen ikke 
var godt nok dekket av tillatelsen fra etisk komite (REK). 
  
Etter dette har jeg skiftet jobb, og vært opptatt med andre 
prosjekter. Jeg har derfor dessverre ikke kommet videre med 
denne interessante problemstillingen. Jeg tenker dere nå må ta 
stilling til om dere vil ha pengene tilbake, eller om dere ønsker 
at jeg skal forsøke å få i gang dette på ny (eller noe liknende).» 
 
Vedtak: Styret vedtar å kreve midlene tilbake. 
 

19/17 Vedtak Vervekampanje 
 
Vi har fått inn 6 nye medlemmer gjennom kampanjen, hvorav 
4 er under 35 år, og 2 i fylker der vi ikke har LUL.  
Det har også vært økt innmeldelse i Facebook-gruppen vår de 
siste månedene.  
 
Styret legger en fremdriftsplan for markedsføring av 
kampanjen frem mot sommerleiren.  
 
 
Vedtak: Vi tar med en ny artikkel i neste blad. Publiserer et 
innlegg på Instagram før sommeren. Artikkelen på nettsidene 
kan boostes i Facebookgruppen en uke før leiren som en siste 
påminnelse.  
 

20/17 Vedtak ExtraStiftelsen; Villmarkstur 
 
Invitasjon og påmelding publiseres denne uken.  
Alle tilstedeværende styremedlemmer har mulighet til å 
være med på leiren.  
SIS må kontaktes, for å få tak i en stomisykepleier som kan 
holde foredrag om friluftsliv og villmarktips for stomister.  
Det settes ikke av tid til leverandører i programmet, men 
leverandører kan forespørres om de har produkter eller 
utstyr som er spesielt tilpasset temaet for leiren.  
 
Vedtak: Arrangementsansvarlige tar et samarbeidsmøte 
med sekretariatet i morgen kl 12 for å fordele 
arbeidsoppgaver i forberedelsesarbeidet.  
 
 



  
 

 

21/17 Orientering Konsekvensutredning ved løsrivelse fra NORILCO 
Oppfølgingssak fra sist møte.  
Thomas, Camilla og Oscar sitter i arbeidsgruppen, med Ina 
som ressursperson i sekretariatet.  
 
Thomas har skrevet et utkast til utredning. Foreløpig viser 
utredningen at en løsrivelse ikke ville vært lønnsomt.  
Ina har vært i møte med ansattenettverket til Unge 
funksjonshemmede der Maren Awici-Rasmussen fra PEF-
ung hadde veldig positive argumenter for løsrivelse, og 
våre organisasjoner virker veldig lette å sammenligne. Vi 
burde kalle inn til et møte med henne for å få belyst en 
annen side av saken enn den vi allerede har dokumentert.  
 
Vedtak: Ina avtaler et møte med PEF-ung for å se på 
eventuelle positive sider ved en løsrivelse. Foreløpig utkast 
av utredningen sendes ut til alle styremedlemmer for 
midlertidige innspill.  

 

22/17 Orientering Årsberetning 2016 
 
Glenn orienterer på vegne av Camilla.  
Camilla har mye å gjøre akkurat nå, får bedre tid til 
sommeren til å begynne på arbeidet med denne.   
 
Vedtak: Ina sender ut årsberetningen for 2015, Thomas og 
Ina delegerer ansvar for konkrete avsnitt til ulike personer i 
styret, slik at ikke Camilla må sitte med alt alene.  
 

23/17 Vedtak Familiesamlingen 2017 
 
NORILCO avholder sin familiesamling 8.-10. september i 
Kristiansand. Styret må avgjøre hvilke to 
ungdomsrepresentanter de vil sende i år. 
 
Utflukten med ungdommene skal være en dyreopplevelse i 
dyreparken etter stengetid.   
 
Vedtak: Styret ønsker at Jonas og Katinka sendes som NUs 
representanter på Familiesamlingen, med Glenn og Camilla 
som backup.  
 
 

 


