
  
 

 

Referat fra møte nr. 6 
Dato: 9. desember 2017 

Sted: Hjemme hos Ina Merkesdal i Re  

TILSTEDE: THOMAS RIKARDSEN, CAMILLA TJESSEM, GLENN NEVLAND OG 

JONAS FUGLSETH  

REFERENT: INA MERKESDAL FRA ADMINISTRASJONEN 

FRAVÆRENDE: LENE KAROLIUSSEN, KATINKA HAUGE OG OSCAR WARHOLM 

 

 

Sak Behandling Tittel og orientering 
37/17 Vedtak Godkjenning av saksliste og referat 

Styret godkjenner referatet fra møte 5, og kommer med eventuelle 
endringer i sakslisten.  
 
Tillegg: LUL oppdatering og sak fra NU Sør-Vest. 
Bok om Medlemsmodellen legges til i sak 38. 
 

38/17 Orientering Oppdateringer fra HS og foreningen 

• Juleferie i sekretariatet 
Ina har ferie fra 11. desember og ut året. 
Resten av sekretariatet har ferie fra den 22. og ut året.  

• Marion Alver ble valgt inn i Unge funksjonshemmede sitt 
styre. Ønsker en fast sak på styremøtet der vi 
kommuniserer godt med henne og hva som er nytt i Unge 
funksjonshemmede før hvert NU møte. NU ringer Marion 
og fastetter formen for samarbeidet.  

• Nytt fra HS: NU fikk inntil 10 000 kr til å dekke 
internasjonale deltakere på leir; Vi får dekket 1000 kr per 
utenlandske som melder seg på, og kan søke om opptil 
10 000 kr, underforstått 10 deltakere.  

• Nylig oppdaget sammenheng mellom IBD og kreft. HS skal 
jobbe for at IBD pasienter også skal bli utredet for kreft.  

• Medlemsundersøkelsen: skal få data som er relevant for 
NU. Ina har også tilgang på undersøkelsen i surveymonkey, 
så vi kan se litt på tallene etterpå.  

• Status storsamling. HS vedtok å legge samlingen til Hafjell 
6.-9. september 2018. Jonas og Glenn blir kontaktet av 
programkomiteen for å sørge for at samlingen gjøres 
attraktiv for ungdommene.  

• Nytt GDPR regelverk fra Mai 2018. Nytt EU-direktiv om 
personvern.  



  
 

 

• Ny elektronisk portal for registrering av 
likepersonsaktivitet. Samarbeid med Brystkreftforeningen 
med Klopp (som lager medlemssystemet vårt), der vi 
utvikler en portal som både kan registrere 
likepersonssamtaler elektronisk og fungere som en 
likepersonsbank.  

• Årshjul NORILCO 2018 
o Vinterleir 1.-4. februar i Hemsedal 
o Likepersonskurs 16.-18. mars på Gardermoen 
o Storsamling 6.-9. september i Hafjell 
o Ungdomskonferanse 19. oktober på Soria Moria i 

Oslo 
o Representantskapsmøte 20.-21. oktober på Soria 

Moria 

• Samarbeid med Blærekreftforeningen om fokus på 
urostomi under stomidagen 2018 

• Medlemsmodellen. Alle som deltok på Ledermøtet fikk 
boken «Medlemsmodellen». Thomas har kommet med 
innspill til HS om at dette må forankres på toppen, 
modellen skal dermed vedtas på representantskapsmøtet 
2018. NU er svært positive til dette.  

 

39/17 Orientering Budsjett for 2018 
Etter dialog med Daglig leder i NORILCO ser det ut til at NUs 
regnskap er i balanse, slik rammebudsjettet for 2017 tilsa. Men vi 
har et overskudd fra Extra-prosjektet (sommerleir) på omtrent 
70 000 kr, der vi ikke har ført over lønnskostnader o.l. ennå, slik at 
dette kan føre til et lite overskudd totalt når regnskapet skal gjøres 
opp.  
 
Med avgjørelsen om å både avholde vinterleir og bidra med 
100 000 kr inn i storsamlingen gjør NU et realt innhogg i bufferen 
som er blitt samlet opp de siste årene, og det er ekstra viktig at 
budsjettet for 2018 overholdes, slik at vi ikke går med underskudd.  
 
Vedlagt ligger et forslag til budsjett til orientering.  
 
Saken tas opp igjen på møtet i forbindelse med vinterleiren, slik at 
vi kan diskutere budsjettet ut i fra de reelle regnskapstallene fra 
2017.  
 

40/17 Orientering Årsberetning 2016 
Camilla orienterer om status.  
Årsberetningen er påbegynt, og sendes til de ulike i styret for 
gjennomlesning når den er ferdigskrevet. Bruker samme mal som 
distriktsavdelingene i NORILCO. Årsberetningen skal være ferdig 
før siste styremøtet før sommeren 2018. 



  
 

 

41/17 Orientering Årsberetning 2017 
Årsberetningen for 2017 skal være ferdig før siste styremøtet før 
sommeren 2018. Camilla har hovedansvaret for å ferdigstille 
årsmeldingen.  
 

42/17 Orientering Vinterleir 2018 
Glenn og Jonas legger frem status for vinterleiren 2018.  
32 påmeldte, vi oppfordrer flere utenlandske til å delta. 8 nye med 
i år, det er bra, hvorav 3 pårørende. 55 sengeplasser. Bussen er 
booket og i orden. Alle deltakerne får en mail 9. desember om at 
de som trenger flybilletter MÅ bestille dette før 15. desember, 
ellers må de dekke reisen selv. Sender også ut en påminnelse på 
SMS søndag 10. desember for å sikre at alle har fått beskjeden. 
Styreleder ønsker at faglig innhold kan være medlemsmodellen og 
bandagistene. Alle i styret må lese boka «medlemsmodellen» før 
leiren. Bandagistene inviteres til å stå på stand fra kl. 16 på lørdag, 
med en 10 minutters presentasjon av produkter og tilbud om å 
være der utover kvelden. Egenandelen blir på 2000 kr for å være 
med, og 700 kr for å sende utstyr som vi presenterer.  
 

43/17 Vedtak Ungdomskonferansen 2018 
Styret diskuterer forberedelser til ungdomskonferansen i 2018. 
Innkallingen må komme senest 10 uker før konferansen (10. 
august). 
Sakspapirene må sendes ut senest 2 uker før konferansen (5. 
oktober). 
I sakspapirene må følgende forberedes:  

- Årsmelding 2016 og 2017 – Camilla -ferdigstilles innen juni. 
- Regnskap 2016 og 2017- Adm. -ferdigstilles innen juni.  
- Arbeidsprogram for kommende periode – ferdigstilles 

innen juni.  
- Budsjett for kommende periode- Adm. -ferdigstilles innen 

juni. 
- Utredning av løsrivelse -Thomas – Ferdigstilles innen 5. 

oktober. 
- Evt. vedtektsendringer: - ferdigstilles innen juni.  

Styret ønsker også å endre tittel på styremedlemmer i 
styret. 
 

44/17 Orientering Oppdatering fra LUL 
Styret oppfordrer LUL til samarbeid på tvers, og invitere ungdom 
på steder der det ikke er LUL.  
 
NU Sør-Vest 
Ble etablert 2. desember. Har lagt en plan for hvordan de skal 
arbeide fremover. Satser på to store arrangementer i året. Har litt 
over 40 medlemmer totalt. Søker hver DA om støtte per person. 



  
 

 

Bes om å snakke litt om sitt arbeid på vinterleiren for å inspirere 
andre LUL til å invitere på tvers av avdelingsgrenser.  
 
NU Sør-Trøndelag 
Sliter med mye sykdom i styret. Har mange nye medlemmer som 
kommer på arrangementene, men det er ingen av disse som 
melder seg på vinterleir. Ønsker å finne nye kandidater til styret 
neste år.  
 
NU Bergen 
Ønsker et samarbeid med NU Sør-Vest. Har et godt samarbeid med 
DA i Bergen. Har ikke hatt noen øvrig kontakt med styret i 
nordland.  
 
NU Oslo og Akershus 
Måtte avlyse Spaturen på grunn av for få påmeldte. Sliter generelt 
med dårlig oppmøte. Valgkomiteen har begynt å se på styret til 
neste år og det ser lovende ut. Spørsmål om Jonas kan sitte både i 
styret til Sør-Trøndelag og Oslo, styret, men dette er ikke mulig. 
Medlemmer kan bare velges som representant for én avdeling av 
gangen.  
 
NU Nordland 
Styret har ikke vært i kontakt med styret i nordland, men ser av 
nettsidene at de hadde en aktivitet i mai. Fint at de bruker 
nettsidene.  
 

45/17 Vedtak Overgang fra NU til 35+  
Vi har flere i tidligere aktive NU-medlemmer som akkurat er blitt 
for gamle i NU, og som føler at de mister alt de har av tilbud, fordi 
de bare får tilbud tilpasset de eldre lokalt. Vi ønsker en bedre 
overgang for å sikre at denne gruppen ikke melder seg ut.  
 
Vedtak: Thomas spiller det inn til HS som en rep-møtesak som kan 
sees i sammenheng med medlemsmodellen om at organisasjonen 
bør gjøre et arbeid for å aktivisere og engasjere aldersgruppen fra 
35 til 50.  
 

46/17 Vedtak NU-møter 2018 
Styret vedtar dato for kommende møter før sommeren.  
 
Neste møte avholdes onsdagen før vinterleir, 31. januar.  
Siste møte før sommeren legges til 15. mai.  

 

 


