
  
 

 

Protokoll for møte nr. 3 

12. april 2018 kl. 17.30-18.50 

telefonmøte 

TILSTEDE: THOMAS RIKARDSEN, CAMILLA TJESSEM, GLENN NEVLAND, KATINKA HAUGE OG JONAS FUGLSETH 

 

FRAVÆRENDE: OSCAR WARHOLMEN 

 

REFERENT: INA MERKESDAL FRA ADMINISTRASJONEN 

 

Sak Behandling Tittel og orientering 

15/18 Vedtak Godkjenning av saksliste og referat 
Styret godkjenner referatet fra møte 2, og kommer med et tillegg til sakslisten.  
 
Tillegg til sakslisten:  
Sak 28 – Konstituering 
 
Vedtak: referatet fra sist møtet godkjennes og publiseres på nettsidene, og 
sakslisten godkjennes med nevnte tillegg.  
 

16/18 Orientering Oppdateringer fra HS og foreningen 

• Nytt fra HS-møte: HS vurderer å gjøre en omorganisering og 
prioritere midler annerledes. Hvis man sammenligner ressursbruk 
med det målgruppen er interessert i ser vi at tallene ikke stemmer så 
godt overens; Vi har for eksempel 50 000 lesere av nettsidene i løpet 
av et år, mens vi har 5000 lesere av bladet, mens vi bruker veldig 
store ressurser på bladet bruker vi nesten ingen på nettsidene eller 
sosiale medier.  

• Fått tilbake 100 000 kr fra budsjettet til Storsamlingen pga. stort 
overskudd i NORILCO i 2017.  

• Retningslinjer for håndtering av varslingssaker ble tatt godt imot av 
HS og foreslås tatt opp på Rep-møtet i høst.  

• 35+ samlingen blir endret til 30+ for å sikre en god overgang mellom 
NU og NORILCO.  

• I forbindelse med Urostomi-dagen i samarbeid med 
Blærekreftforeningen er Thomas blitt forespurt om å være 
konferansier. 

 

17/18 Orientering Status GDPR, ansvarsfordeling 
Sekretariatet utarbeider rutinebeskrivelser og retningslinjer for å fylle kravene 
til personvern ved behandling av personopplysninger. Både lokale ungdomslag 



  
 

 

og distriktsavdelinger vil selv være ansvarlig for å følge kravene til personvern i 
sine rutiner.  
 
Det blir mye strengere regler for å oppbevare opplysninger som kan identifisere 
eller gi opplysninger om enkeltpersoner. Vi kan ikke lagre deltakerlister eller 
medlemslister på lokale harddisker, men må bruke NORILCO sitt lagringssystem, 
og etablere sikre rutiner for behandling av opplysningene.  
Sekretariatet skal ha en innledende workshop den 13. april for å etablere rutiner 
for behandling av personopplysninger. HS skal diskutere saken nærmere på 
møtet i juni.  
 

18/18 Orientering Årsberetning 2016 og 2017 
Camilla orienterer om status. Vi skriver to separate årsmeldinger for 2016 og 
2017.  
Camilla har sendt ut mal for årsmeldingene, og det legges opp til følgende 
arbeidsfordeling:  

o Styrets sammensetning for styreperioden 2016 og 2017, og dato for når 
styret ble valgt, og perioden de er valgt for (Katinka) 

o Medlemstall (Ina)  
o Styremøter (Camilla)  
o Representasjon (Thomas) 

Unge funksjonshemmede  
-Bjarne Langeland 2016  
-Marion Alver 2017 
NOA  
-Jane og Jonas 2016 
-Jonas og Thomas planleggingsmøte 2017 
EOA 
-Thomas og Jonas 2017 
Familiesamlingen 
-Camilla og Glenn 2016 
-Jonas og Katinka i 2017 
HS-møte 
-Bjarne og Thomas i 2016 
-Thomas i 2017 
AU 
-Thomas 2017 
Rep.møte 

o Aktiviteter – Glenn og Jonas  
Vinterleir 2016 
Ungdomskonferanse 2016 
Vinterleir og ekstraordinær ungdomskonferanse 2017 
Sommerleir 2017 

o Informasjonsarbeid og profilering – Thomas  
NORILCO-nytt 
Rekrutteringskampanje i 2017. 
Det ble trykket opp flere Ungdomsbrosjyrer i april 2016 



  
 

 

o Økonomi – Thomas og Ina  
o Våre ønsker og tilbakemeldinger - Alle  
o Styrets oppsummering av året – Alle 

 
Alle styrets medlemmer skriver sine deler innen 28. mai 2018, og sender til 
Camilla, som setter alt sammen.  
 

19/18 Orientering Evaluering av vinterleir 2018 
Styret går igjennom evaluering og prosjektregnskap fra vinterleiren.  
 
Vinterleiren har fått veldig god evaluering, og gikk som budsjettert økonomisk.  
 
Glenn tok kontakt med Sjusjøen for å booke hytta til neste år, men den er mest 
sannsynlig opptatt den «vanlige» datoen i februar, slik at vi i stedet må 
arrangere vinterleiren enten den 17.-20. januar eller 14.-17. mars. Vi får 
sannsynligvis bekreftet datoen for neste år i løpet av april. Styret mener det er 
viktigere å prioritere hytta på Sjusjøen som er både billigere og mer tilpasset 
målgruppen vår, enn å arrangere den faste datoen første helg i februar.   
 

20/18 Vedtak Utredning om løsrivelse fra NORILCO 
Styret fastsetter en fremdriftsplan og fordeler oppgaver for å få utredningen 
ferdig i god tid før ungdomskonferansen.  
 
Ina ser over utredningen og prøver å lande en konklusjon. Utredningen sendes 
til Thomas for et endelig overblikk innen mai.  
 

21/18 Orientering Status Storsamlingen 
Glenn, Jonas og Ina forteller om status i planleggingen av Storsamlingen.  
 
Det er søkt ExtraStiftelsen om midler til å utvide budsjettet ytterligere, slik at 
alle som søker skal få tilbud om plass, og vi kan oppgradere tilbudet om 
foredragsholdere o.l. 
 
Vi publiserte invitasjonen for 5 dager siden, og har allerede fått 80 påmeldte. 
Foreløpig er det flest deltakere (48 %) som har deltatt på NU leir tidligere, og 
nest flest (37 %) som har deltatt på 35+ samlingen tidligere. Programmet 
inneholder et utstillertorg på fredag, og programkomiteen vil gjerne ha innspill 
til aktuelle personer/faggrupper vi kan invitere til utstillertorget. På lørdag 
legges det opp til et valgfritt program mellom Maihaugen/Hafjell Bike 
Park/Lillehammer Spa, der deltakerne kan velge fritt. Foreløpig virker 
Lillehammer Spa soleklart mest populært med 60 % av deltakerne.  
 
Alle i styret skal jobbe for å markedsføre og fremsnakke arrangementet i sine 
kretser frem til påmeldingsfristen 31. mai.  
 



  
 

 

22/18 Orientering Nytt fra Lokale ungdomslag (LUL) 
Styret går gjennom Frifondsrapporter til samtlige LUL fra 2017. Aktivitetene fra 
2017 referatføres ikke.  

- NU Oslo: Belal fortsetter som leder. Årsmøtet er gjennomført, har kun to 
i styret fremover.  

- NU Nordland: årsmøtet er gjennomført, Kristian fortsetter som leder.  
- NU Sør-Trøndelag: Elin Andøl er leder. Har ikke laget aktivitetsplan ennå 
- NU Sør-Vest: Camilla er leder. Hadde årsmøte 2018 på Spa, gikk fra 

Sørlandet til Sør-Vest. Planlegger å få med en god gjeng på 
storsamlingen og julebord. Tar styremøtene på Skype.  

- NU Bergen: Trond Are er nyvalgt leder. Pleier å ha et større høstmøte, 
men siden så mange planlegger å dra på Storsamlingen kan det hende 
det ikke blir noe av i år.  

 
Det er søkt midler til Frifond organisasjon innen fristen 15. april.  
Frifondsmidlene for 2018 er sendt til utbetaling 13. april.  
 

23/18 Orientering NOA møte 
Vi må finne en NU-representant til NOA-møtet 20.-23. september. Møtet 
arrangeres i Finland. 
 
Thomas stiller på vegne av AU. Jonas kan stå som en midlertidig kandidat, men 
er ikke sikker på at han er ledig hele helgen.  
 

24/18 Orientering Unge funksjonshemmede 
Marion Alver sender oss en oppdatering fra Unge funksjonshemmede.  

• Mottatt tilskudd fra kunnskapsdepartementet som er øremerket arbeid med utdanning. 

• Rapport Sex som funker er 
klar: https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/seksualitet/sex-funker-
unges-erfaringer-seksualitet-funksjonsevne-2018/  

• I januar på første samling for det nye styret, deltok vi på workshop med Helsedirektoratet 
hvor vi ga innspill på «Det perfekte pasientforløpet» Har lagt ut link til 
spørreundersøkelse ang dette på NU sin Facebookside tidligere. Spørreundersøkelsen 
er avsluttet, men her kan dere lese litt mer om hva de var ute 
etter: https://helsedirektoratet.no/nyheter/onsker-innspill-pa-pasientforlop-og-ventetider  

• Det jobbes med rutiner for varsling og håndtering av seksuell trakasering innad i 
organisasjonen - Bistand fra LNU. Det blir muligens workshop for 
medlemsorganisasjonene vedrørende dette.  

• Styrkepakka. Se vedlegg 

• Denne uken avholdt UF Utdanningspolitisk nettverksmøte. Hovedfokus var på StatPed 
og Spesialundervisning. I utgangspunktet ikke så relevant for vår medlemsmasse? 

•  

NU ønsker å linke til rapporten «Sex som funker» på sin Facebookside.  
 

25/18 Vedtak Budsjett for 2018 
 
Styret vedtar budsjett for 2018 som det foreligger.  
 

https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/seksualitet/sex-funker-unges-erfaringer-seksualitet-funksjonsevne-2018/
https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/seksualitet/sex-funker-unges-erfaringer-seksualitet-funksjonsevne-2018/
https://helsedirektoratet.no/nyheter/onsker-innspill-pa-pasientforlop-og-ventetider


  
 

 

26/18 Orientering Henvendelser 
Vi er blitt kontaktet av Jimmy Brorsson, ungdomsredaktøren i ILCO’s Unga 
Vuxna, som gjerne vil samarbeide med oss i form av intervju-objekter over e-
post. De har tre ulike avsnitt som de gjerne vil ha hjelp til å finne caser til; «Hallå 
där» som er et portrettintervju, «Tre snabba med» som er svar på 3 korte 
spørsmål, og «Instagrambilden» som er et innblikk i en inspirerende konto på 
Instagram.  
 
Marte har intervjuet mange gjennom Coloplast, Jonas hører om hun kan dele 
noen kontakter, og får ansvaret for å holde kontakten med Jimmy.  
 

27/18 Vedtak Neste møte 
Styret avtaler et nytt Skype-møte tirsdag 5. juni kl. 17.00, der blant annet 
årsmeldingene skal ferdigstilles.  
 

28/18 Vedtak Konstituering 
Lene Karoliussen sendte den 9. april 2018 en mail til sekretariatet om at hun 
trekker seg fra sitt styreverv.  
 
Vedtak: Styret konstituerer derfor Katinka som styremedlem i stedet for 
varamedlem i NU styret f.o.m. i dag, og frem til ungdomskonferansen. Hun får 
uansett stemmerett på dette møtet, siden Oscar ikke hadde anledning til å 
delta.  

 

 


