
  
 

 

Protokoll for møte nr. 4 

7. september 2017 kl. 17.00 

Skype 

TILSTEDE:  

THOMAS RIKARDSEN, CAMILLA TJESSEM, GLENN NEVLAND, LENE KAROLIUSSEN, JONAS FUGLSETH OG VARA; KATINKA 

HAUGE 

REFERENT: INA MERKESDAL FRA ADMINISTRASJONEN 

FORFALL: OSCAR WARHOLM 

 

Sak Behandling Tittel og orientering 

24/17 Vedtak Godkjenning av saksliste og referat 
Styret godkjenner referatet fra møte 3, og kommer med 
følgende endring av sakslisten.  
 
Tillegg til sakslista: «Unge funksjonshemmedes styre» -saken 
får nytt saksnummer, og sak 34 blir til sak 35.  
 

25/17 Orientering Oppdateringer fra HS og foreningen 
Ina orienterer.  

• Malin Svinndal fra Barnekreftforeningen har tatt over 
Margrethe sin gamle jobb som politisk rådgiver.  

• Sak om sommerleiren og tilhørende intervju med 
Benjamin blir med i neste NORILCO-nytt. 

• De 30 000 kr som ble returnert til oss som ubrukte 
forskningsmidler ble fordelt av HS til å styrke arbeidet 
med internasjonalt arbeid, blant annet ved å sende 
Thomas og Jonas på EOA samlingen.  

• HS i NORILCO avholder sitt neste møte den 16.-17. 
september.  

 
Styret tar saken til orientering.  

 

26/17 Orientering Økonomisk status i NU 
Sekretariatet legger frem prosjektregnskapet etter 
vinterleiren.  
Vinterleiren gikk nesten nøyaktig som budsjettert, med 3000 
kr i underskudd.  
 
Økonomisk status tas til orientering.  
 



  
 

 

27/17 Vedtak Revidert budsjett 2017 
I protokollen fra Ungdomskonferansen 2016 fikk NU-styret 
mandat til å utarbeide eget budsjett for 2017 med 
utgangspunkt i budsjettet for 2016. Vi har forholdt oss til 
budsjettet fra 2016 på vinterleiren, men har ikke noe 
protokollført. Derfor er det på tide å lage et revidert budsjett 
for resten av 2017.  
 
Vedtak: styret vedtar revidert budsjett for 2017 som fremlagt, 
med følgende endring: 10 000 kr tas fra styrearbeid, og legges 
inn i tildelingen til LUL, sammen med andre utbetaling av 
frifondsmidlene, slik at potten økes til 56 051 kr. 
 

28/17 Vedtak Plan for 2018 
Det må fastsettes hvorvidt vinterleiren skal arrangeres som et eget 
arrangement, eller som en del av storsamlingen til NORILCO, i tråd 
med NORILCOs handlingsplan der det står at:  

«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.» 

Budsjett for 2018 tas opp som sak og vedtas på møtet i 
desember.  

Styret tar opp at de synes alle de sentrale arrangementene i 
NORILCO bør spres mer utover året i 2018, slik at ikke både 
storsamlingen, likepersonskurset og rep-møtet avholdes på 
høsten. Thomas skal komme med innspill om det til HS på 
styremøtet neste helg.  

NU-styret synes det er helt uaktuelt å avlyse vinterleiren, og 
tror det ville blitt veldig dårlig tatt imot av medlemmene. 
Samtidig er de positive til Rep-møtets intensjon med en 
storsamling, og vil gjerne være med å støtte den også, i stedet 
for en sommerleir det året.  

Vedtak: styret ønsker å arrangere vinterleir 2018, og vil i 
tillegg bidra med 100 000 kr inn i budsjettet til storsamlingen, 
som tas av egenkapitalen.  
 

29/17 Orientering Vervekampanje 
Vi fikk inn til sammen 11 nye medlemmer gjennom 
vervekampanjen, hvorav 8 er under 35 år, og 2 i fylker der vi 
ikke har LUL. Premien er sendt ut til de to vinnerne, med 
oppfordring om å dele bilder tagget med #norilcosungdom på 
Instagram som vi kan reposte.  



  
 

 

 
Styret anser vervekampanjen som en suksess, og tar saken til 
orientering.  
 

30/17 Vedtak Frifond 2. utbetaling 
Vi har fått 116 051 kr i tilskudd fra Frifond, og har allerede 
betalt ut 70 000 kr til LUL før sommeren. Da gjenstår 
46 051 kr til 2. utbetaling etter sommeren. Etter 
behandlingen av budsjett for 2017 valgte styret å bevilge 
ytterligere 10 000 til lokallagene. NU Sør-Vest har sendt inn 
ønske om at det blir tatt hensyn til at de trenger 
oppstartsmidler.  
 
Vedtak: Nu ønsker å gi tilskuddet på bakgrunn av hvor stor 
egenkapital LUL har. Sekretariatet sender ut en oversikt 
over egenkapitalen til de ulike lokallagene, og saken 
etterbehandles på e-post.  
 

31/17 Orientering Konsekvensutredning ved løsrivelse fra NORILCO 
Oppfølgingssak fra sist møte.  
Thomas, Camilla og Oscar sitter i arbeidsgruppen, med Ina 
som ressursperson i sekretariatet.  
 
Det er ikke skjedd noe fremdrift i saken siden sist møte. Vi 
ønsker å snakke med PEF-ung, da det virket som de hadde 
noen større argumenter for løsrivelse enn vi tidligere har 
hørt. Men personen vi er blitt tipset om her er i 
fødselspermisjon.  
 
Vedtak: Ina undersøker muligheten for å få til et møte 
likevel, før julebordet i desember.  

 

32/17 Vedtak Årsberetning 2016 
Camilla orienterer om status.   
 
Camilla har begynt på den, men sliter med å bruke det 
samme oppsettet som tidligere år, og ønsker å bruke 
årsmelding-malen til distriktsavdelingen i stedet.  
 
Vedtak: Årsmeldingen kan følge malen for 
distriktsavdelingene, og ønskes tatt opp på neste møte, der 
vi kan fordele arbeidsoppgaver, og skrive det meste ferdig.  
 

33/17 Orientering Familiesamlingen 2017 
NORILCO avholder sin familiesamling 8.-10. september i 
Kristiansand. Katinka Hauge og Jonas Fuglseth drar på 



  
 

 

vegne av NU.  Det er satt av tid til et foredrag om NU i 
programmet.  

34/17 Vedtak Unge funksjonshemmede styre 
Unge funksjonshemmede sin valgkomité etterspør 
kandidater til deres styre, og lurer på om vi har noen 
aktuelle kandidater vi kan tipse dem om.  
Kandidaten må være under 35 år og engasjert i 
helsepolitikk som fremmer funksjonshemmedes interesser.  
 
Styret diskuterer aktuelle kandidater; Marion Alver 
 
Vedtak: Sekretariatet sender styreleder kontaktinfo til 
Marion, og han tipser valgkomiteen om Marion som aktuell 
kandidat fra NU.  
 

35/17 Vedtak Neste møte 
Styret fastsetter dato for neste styremøte. Møtet avholdes 
hos Bjarne og Ina med tilhørende julebord.  
 
Vedtak: neste møte blir 9. desember i Holtungveien 1081 i 
Revetal, Vestfold.  

 


