
  
 

 

Protokoll for møte nr. 1 

1. februar 2018 

Hemsedal 

TILSTEDE:  

THOMAS RIKARDSEN, CAMILLA TJESSEM, GLENN NEVLAND OG VARA; KATINKA HAUGE 

FRAVÆRENDE:  

JONAS FUGLSETH, LENE KAROLIUSSEN OG OSCAR WARHOLM 

REFERENT: INA MERKESDAL FRA ADMINISTRASJONEN 

 

Sak Behandling Tittel og orientering 

1/18 Vedtak Godkjenning av saksliste og referat 
Vedtak: Styret godkjenner referatet fra møte 6 
Sakslisten godkjennes med følgende tillegg:   
 
Tillegg:  
Sak 12/18 – Frifond 
Sak 13/18 – Tilgang på SharePoint 
 

2/18 Orientering Oppdateringer fra HS og foreningen 

• Førpremiere av filmen om Per Fugelli var en suksess! 

• Sekretariatet er i gang med oppdatering av håndbøkene for likepersoner 
og likepersonsledere, deles ut på neste likepersonskurs.  

• Stomidagen vil i 2018 ha fokus på urostomi, vi samarbeider med 
Blørekreftforeningen.  

• Likepersonskurs 16.-18. mars på Gardermoen, 27 deltakere.  
 

3/18 Orientering Budsjett for 2018 
Regnskapet til NORILCO vil være ferdig revidert og behandlet i NORILCOs styre 
den 10. mars, så budsjett-saken bør utsettes til dette er ferdigbehandlet.  
 
Styret tar saken opp igjen på neste møte i april.  
 

4/18 Orientering Årsberetning 2016 og 2017 
Camilla orienterer om status. Vi vil bruke malen til DA, og skriver én rapport for 
2016, og én for 2017, det blir mest ryddig. Camilla delegerer ulike avsnitt til de 
ulike i styret med en innleveringsfrist i god tid før juni.  
 

5/18 Vedtak Retningslinjer for håndtering av uønsket seksuell oppmerksomhet 
Selv om NORILCOs Ungdom aldri har mottatt varsler om uønsket seksuell 
oppmerksomhet i organisasjonen har den dagsaktuelle #metoo-kampanjen satt 
lys på viktigheten av at organisasjoner bør ha vedtatt retningslinjer for 



  
 

 

håndtering av varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet allerede før det 
skjer, og informere medlemmer om hvor eventuelle varsler kan rettes i 
fremtiden.  
 
Styret diskuterer forslag til retningslinjer. Det bes om at vedtatte retningslinjer 
publiseres under styredokumenter på nettsiden, og sendes ut til alle ledere i NU 
til orientering, og til HS som en oppfordring om å lage lignende retningslinjer i 
NORILCO. LUL oppfordres til å komme med eventuelle innspill til forbedringer.  
 
Vedtak: Retningslinjene vedtas enstemmig.  
  

6/18 Orientering Vinterleir 2018 
Glenn og Jonas legger frem status for vinterleiren 2018.  
3 leverandører kommer: Ynolens, Dolema og Salts 
1 leverandør sender utstyr: Coloplast 
Coloplast har sendt handlenett, så vi kan putte deltakermapper og 
treningsveiledere i dem, og gi deltakerne et handlenett hver ved ankomst.  
Glenn sjekker om det er mulig å benytte de andre aktivitetene på spaet som 
bowling, shuffleboard o.l.  
Ina ringer utstillerne og ber de være ferdig oppstilte og klar til presentasjon 
16.45, og spørre om de trenger prosjektor.  
Ina og Glenn gir praktisk informasjon ved velkomst. En deltaker har fødselsdag, 
så vi må kjøpe inn kake.  
Vi gjør en kjapp budsjettrevidering av leiren, og har over 20 000 kr å gå på i 
uventede utgifter til vinterleiren 
 
37 søkere i år, 33 deltakere påmeldt per 24. januar 
1 internasjonal deltaker fra Finland skal være med, deltakeren fra Kosovo 
meldte avbud.  
 

7/18 Vedtak Medlemsmodellen 
På forrige møte vedtok vi å lese boken «Medlemsmodellen» som ble introdusert 
på NORILCOs Ledermøte i høst. Styret diskuterer bokens innhold, og hvordan vi 
kan bruke modellen i vårt videre arbeid. 
 
Tidligere hadde vi organisasjonskurs, der det var naturlig å ta opp ting som 
verdier, oppfølging, rekruttering og motivering.  
 
Vedtak: Styret ønsker å kommunisere at vi kan bli flinkere til å:  

• oppfordre lokallagene om å følge opp medlemmer som bare har deltatt 
én gang, ringe de og spørre om ikke de vil være med på neste 
arrangement.  

• oppfordre de lokale lederne til å kontakte sine medlemmer og få de med 
når vi har sentrale arrangementer.  

• En i styret kan ha hovedansvaret for et rekrutteringsfokus, og en annen 
kan ha motivasjonsfokus for å motivere eksisterende tillitsvalgte. Disse 
rollene kan erstatte dagens «organisasjonspolitisk styremeldem» o.l.  



  
 

 

• Ha en rutine på å sende ut en medlemsundersøkelse annethvert år, med 
spørsmål som «hva kan vi gjøre for deg?» «vil du bidra med noe?»  

• På arrangementer: Se de som ikke så lett blir sett.  

• Etterstrebe å ha personlig kontakt med medlemmene, ikke forvente at 
medlemmene tar initiativ etter fellesmailer o.l. 

• Lage brukervennlige instruksjonsvideoer til nye tillitsvalgte.  

• Kanskje bruke YouTube som kanal ved behov. Glenn tar ansvar for å 
samle video og bildemateriell.   

• Sørge for at flest mulig medlemmer registrerer NORILCO med Avtalegiro. 
 

8/18 Vedtak Søknadsordninger – inntektsbringende arbeid 
- Sbanken.no -Framgang sammen: frist 22. april 
- ExtraStiftelsen: frist 5. mars 

 
Styret diskuterer ideer til prosjekter vi kan søke om, kun tidligere prosjektideer 
blir diskutert. Sekretariatet har ikke kapasitet til å skrive søknader selv denne 
fristen, men kan sende inn på vegne av styret.  
 
Vedtak: Tipse LUL om tilskuddsordningene og frister. F.eks. prosjekter med 
tema som trening ukentlig, fokus på fysisk aktivitet, ernæringsfokus eller 
matkurs, eller seksualitet og samliv. 
Sende tidligere søknader fra ExtraStiftelsen til Sbanken i stedet.  
 

9/18 Orientering Nytt fra Lokale ungdomslag (LUL) 
- NU Oslo: Få i styret, godt budsjett pga.  
- NU Nordland 
- NU Sør-Trøndelag 
- NU Sør-Vest: årsmøte 17. mars med aktivitet i Kristiansand. Sørlandet 

arrangerer, og inviterer ungdommene i Sør-Rogaland. Flere nye tiltrer 
styret.  

- NU Bergen: hadde den årlige høstturen i rorbuer med fisking. 8 
deltakere. Julebord med 11 deltakere, der folk kunne velge hvor mange 
dager av helgen de ville delta. Var en god måte å gjøre det på. Årsmøte 
er planlagt i februar, før DA sitt. Arrangeres som en aktivitet, for å også 
gjøre det attraktivt for de tilreisende. Det er mange som går ut av styret, 
så det blir spennende å se om vi får noen nye til å arrangere seg i styret. 
Imponerende at de sendte inn Frifondsrapport for 2017 uoppfordret. 

 

10/18 Orientering Nytt fra Unge funksjonshemmede 
Status fra Marion Alver, NUs representant i Unge funksjonshemmedes styre.  
Styret er tilfredse med samarbeidet, og håper at vi opprettholder god kontakt 
med Marion fremover. Har ingen innspill til saker som kan tas opp i styret.  
 

11/18 Vedtak Neste møte 
Neste møte vedtas til å være 12. april kl. 18.30 på Skype. Vi bør ha et møte i Juni 
også, for å behandle årsberetningene.  
 



  
 

 

12/18 Vedtak Frifond 
Sekretariatet sender ut påminnelse til LUL om rapportering av 
frifondsaktivitetene for 2017, fristen for innlevering er 15. februar. 

13/18 Vedtak Tilgang til Sharepoint 
Sekretariatet ordner slik at NU får tilgang til NU-mappen i Sharepoint, slik at alle 
i styret kan lagre sine dokumenter om leirer der, i stedet for på sine private 
PC’er.  
 

 

 


