
  
 

 

Protokoll for møte nr. 4 

Mandag 11. Juni 2018 kl. 19.00 

Skypemøte 

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

FRAFALL: OSCAR WARHOLM 

REFERENT: INA MERKESDAL FRA ADMINISTRASJONEN 

 

Sak Behandling Tittel og orientering 

28/18 Vedtak Godkjenning av saksliste og referat 
Styret godkjenner referatet fra møte 3, og kommer med følgende 
endringer i sakslisten.  
 
Tillegg til sakslisten:  
Sak 38/18 Henvendelse ang. Pride med NHF 
Sak 39/18 Oppdatering av nettsidene til LUL 
 
Vedtak: Referatet fra møte 3 godkjennes. Sakslisten godkjennes 
med ovennevnte tillegg.   
 

29/18 Orientering Oppdateringer fra HS og foreningen 

• Siste nytt fra HS-møte: HS vurderer å gå sammen med andre 
pasientforeninger, fordi de største, faste inntektskildene våre 
stadig blir mindre.    

• Sekretariatet har sommerferie i uke 28 til 31 

• Informasjon om «Framgang sammen» fra S-banken skal 
sendes ut til LUL i neste oppdatering til frivillige i NORILCO 

• Status Storsamlingen. 207 søkere til sammen, nå 193 
påmeldte etter avmeldinger, og flere på venteliste som 
meldte seg på etter fristen. Jonas har glemt å melde seg på, 
og settes også på ventelisten. Vi får svar på fredag om vi får 
prosjektstøtte gjennom ExtraStiftelsen. NU-styret blir med 
som frivillige hjelpere og betaler ingen egenandel.  
 

30/18 Orientering GDPR, ansvarsfordeling 
Det nye personvernregulativet trer i kraft 1. juli. NORILCO lager 
detaljerte rutinebeskrivelser for håndtering og lagring av alle typer 
personopplysninger, og oppretter databehandlingsavtaler med alle 
distriktsavdelinger og lokale ungdomslag. Både lokale ungdomslag 
og distriktsavdelinger vil selv være ansvarlig for å følge kravene til 
personvern i sine rutiner.  
 



  
 

 

Thomas og Ina går igjennom NUs rutiner på forberedelsesmøte 25. 
juni. 
 
LUL blir kontaktet for nærmere informasjon om hva de må gjøre 
etter hvert.  
 

31/18 Vedtak Årsberetning 2016 og 2017 
Styret går igjennom utkastet til årsberetningen for 2016 og 2017, og 
diskuterer videre arbeid.  
 
Camilla har revurdert forrige vedtak, og ønsker å skrive én felles 
årsmelding for 2016 og 2017 for å unngå mye repetisjon. 
Beretningen skal beskrive perioden fra Ungdomskonferansen 2016 
til dagen før Ungdomskonferansen i 2018.  
 
Camilla gjør en ny arbeidsfordeling, og sender ut skriveoppdrag til de 
øvrige i styret så snart som mulig, med leveringsfrist innen 25. juni.  
 
Styret ønsker å legge til to nye faste saker på alle styremøter:  

1. gjennomgang av arbeidsplan -hva har vi gjort, og hva står igjen?  
2. Er det noe vi kan skrive inn i årsmeldingen for året allerede?  

 
 
Vedtak: Ferdig utsendt utkast til årsmelding sendes til styret innen 1. 
juli, og gås igjennom på neste styremøte. De foreslåtte forslagene til 
faste saker på styremøtet tas med som en oppfordring til det nye 
styret etter ungdomskonferansen. Administrasjonen sørger for å 
implementere oppfordringen i fremtidige maler for styrepapirer.  
 

32/18 Vedtak Regnskap for 2016 og 2017 
Styret behandler og ferdigstiller regnskapet for 2016 og 2017, og 
kommer med en uttalelse om regnskapet til årsberetningen.  
 
Vedlegg:  

1. Årsregnskap for 2016 
2. Årsregnskap for 2017 

 
Styrets kommentar til økonomien: Vi har prøvd å holde kostnadene 
nede, og søke om prosjektmidler til å finansiere eksisterende tilbud. 
Vi er svært fornøyde med å få innvilget en prosjektsøknad, slik at vi 
igjen kunne arrangere den første sommerleiren på tre år. 
Egenkapitalen er økende, og styret anser økonomien som god.  
 
Styret merker seg at 50 000 kr til LUL ikke er blitt utgiftsført som et 
tillegg til Frifondsmidlene i 2016, og lurer på om dette er en feil i 
regnskapet, siden 2. tildelingsbrev i 2016 tydelig spesifiserer at vi 
bevilget 50 000 kr ekstra.  



  
 

 

Sekretariatet finner en oppklaring på dette, og tar det videre til HS 
dersom det har skjedd en feil. 
 
Vedtak: Regnskapet for 2016 og 2017 godkjennes på neste møte, 
når den eventuelle feilen er rettet opp.  
 

33/18 Vedtak Forberedelse til Ungdomskonferansen 
Frister:  
10. august: Frist for å kalle inn til Ungdomskonferansen 
7. september: Frist for å sende inn saker 
5. oktober: Frist for å sende ut sakspapirer til delegater 
 
I år skal Ungdomskonferansen avholdes fredag 19 oktober, 
sammenhengende med NORILCOs Representantskapsmøte på Soria 
Moria hotell i Oslo.  
Ungdomskonferansen er lagt til i den sentrale kalenderen på 
nettsidene, og kan markedsføres slik at alle holder av datoen.  
 
Avdelingen i Oslo, som er vertskap for årets representantskapsmøte, 
må informeres om at Ungdomskonferansen avholdes på fredagen, 
slik at det tilrettelegges for i programmet, og at vi får booket et eget 
rom.  
 
Arbeidsliste til neste møte:  

 Utforme innkallingen -Ina 

 Ferdigstill sakspapirer -Ina og Thomas 

 Gjennomgang av arbeidsplanen vs. Årsmeldingen -Camilla 

 Utforming av ny arbeidsplan -Ina og Thomas 

 Utforming av budsjett 2019 -Ina 

 Fastsett dagsorden for Ungdomskonferansen -Ina og Thomas 

 Informer valgkomiteen om frister -gjort.  

 Forespør dirigent; Thomas spør Trond, og Ina spør evt. Simen 

 Forespør referenter; Ina og Malin 

 Forespør tellekorps -gjøres på Ungdomskonferansen 

 Innstilling til ny valgkomité -Katinka forespør hvem som 
ønsker gjenvalg 

 Gå igjennom forretningsorden -Ina og Thomas 

 Gå igjennom vedtekter -Ina og Thomas 
 
Vedlegg:  

1. Arbeidsplan for 2016-2018 
2. NORILCOs Ungdom sine vedtekter 

 
Vedtak: Styret fordeler oppgaver frem mot neste møte.  
 
NU har satt av 75 000 kr til Ungdomskonferansen i budsjettet for 
2018. NU ønsker å foreslå for HS at NU dekker de deltakere som ikke 



  
 

 

har noen rolle på representantskapsmøtet, og at NU kan betale 
reisekostnadene til- og eventuelle overnattingskostnader.  
 
Thomas og Ina avtaler et arbeidsmøte hvor vi går igjennom 
forberedelsene til ungdomskonferansen.  
 

34/18 Vedtak Utredning om løsrivelse fra NORILCO 
Ina har kommet litt videre i arbeidet, har fått et intervju med PEF-
ung som er selvstendig og mener at løsrivelsen vil være en fordel, og 
et intervju med NEFU som akkurat har omorganisert seg fra å være 
selvstendige, som peker på de negative konsekvensene det vil ha. 
Har også snakket med Mariann Paulen og Carl Gjerdrum i Bufdir for 
å få et anslag om de økonomiske konsekvensene en løsrivelse vil ha. 
Mest sannsynlig vil vi få en økt inntekt på omtrent 100 000 kr etter 
noen år, men vi vil nok bruke omtrent tilsvarende på administrasjon 
og felleskostnader vi ikke betaler for i dag.  
 
Vedtak: Ina og Thomas jobber videre med utredningen på 
arbeidsmøtet.  
 

35/18 Orientering Nytt fra Lokale ungdomslag (LUL) 
 
NU Oslo 
Alt går bra, god aktivitet, skriver Belal.   
 
NU Nordland 
I Nordland skriver de at det har vært vanskelig med treff i det siste, siden 
de er så få medlemmer, og så godt spredt geografisk. Selv og de arrangerer 
gratis lavterskelsarrangementer virker terskelen høy for å melde seg på. Nå 
har de prøvd av arrangementer er pizzakveld, bowling, shuffleboard og 
bare minglekveld, uten særlig god oppslutning.  
Fremover vil de i stedet legge opp til et litt større treff i halvåret hvor de 
varierer på lokasjon.  

 
NU Sør-Trøndelag 
Styret består av Caroline-Sofie Saga, Elin-Merethe Andøl og Jonas Fuglseth. 
Elin ønsker å trekke seg fra styret, og si fra seg ansvar utover inneværende 
styreperiode. Ansvaret hennes føres over til Jonas, så er de avhengige av å 
rekruttere flere til styret. Sist arrangement var årsmøtet hvor det var 5 stk. 
som møtte opp. Det er forsøkt å forespørre på Facebookgruppa om 
eventuelle ønsker til aktiviteter, men de får lite respons. Ungdomslaget har 
omtrent 43 000,- på konto og vil prøve å intensivere medlemstilbudet med 
mindre krevende aktiviteter utover sommeren og høsten, som f.eks. 
grilling. Tanken bak å øke frekvensen er at medlemmer skal bli bedre kjent 
og komfortable med å være med på aktiviteter. Invitasjoner til 
arrangement vil kun bli gjort via Facebookgruppa, evt. E-post, for å 
redusere arbeidsmengde relatert til aktiviteter. Formelle invitasjoner vil 
være forbeholdt større arrangement.   

 



  
 

 

NU Sør-Vest 
Ingen store nyheter fra NU Sør-Vest siden Camilla har vært mye syk, 
de har hatt mindre fokus på aktivitet i det siste, og mer fokus på å få 
ungdommer med på Storsamlingen. Skal ha fokus på å oppdatere 
nettsidene. Skal søke Sør-Rogaland om oppstartsstøtte, siden de 
andre avdelingene har gitt dem det tidligere. Har ikke lenger 
ungdomskontakter i Agder-fylkene, så dette skal de prøve å få på 
plass snart.  
 
NU Bergen 
Planlegger en tur til Voss med vindtunnel. Ønsker hjelp til ideer til 
aktiviteter. Trond ønsker å stille til valg i sentralstyret til NU, og 
ønsker dermed ikke gjenvalg lokalt.  
 
Vedtak: Styret kommer med tips til aktiviteter i Sør-Trøndelag. 
Styret ønsker å foreslå å lage en idébank av aktiviteter som kan 
publiseres på nettsidene til neste års arbeidsplan.  
 

36/18 Vedtak Invitasjon til guidet fjelltur på Island 
ISILCO har invitert nabolandene til en guidet fjelltur den 22.-28. august fra 
Þórsmörk til Skógar på Island. Man må være 16 år for å delta. Turen er på 
totalt 78 km og middels krevende.  
 
3 % av inntektene til arrangementet går til administrasjon, resten går til 
inntekt for et stipend til sykepleiere som ønsker å spesialisere seg innenfor 
stomiomsorg og IBD-sykdommer, og til finansiering av et nytt 
forskningslaboratorium i Canada. Turen koster omtrent 20 000 NOK per 
deltaker, med et tillegg på omtrent 500 NOK for transport  
 
Inkludert i prisen får man en 7-dagers guidet tur, transport til og fra 
Reykjavík, mat i 7 dager, overnatting i komfortable fjellhytter og transport 
av bagasje.  
 
Arrangementet har ingen påmeldingsfrist, og man melder seg på gjennom 
e-post.  
 
Vedtak: Styret synes tilbudet høres svært kostbart ut, og har ikke satt av 
midler i budsjettet til å sponse deltakere på dette. Vi publiserer 
informasjon om det på NUs Facebookgruppe, så kan de som er 
interesserte reise på egen regning.  
 

37/18 Vedtak Neste møte 
Styret diskuterer alternative datoer for neste møte. 
 
Vedtak: 4. juli kl. 17.00 på Skype  
 



  
 

 

38/18 Orientering Henvendelse: Pride med NHF 

Kjære organisasjoner ❤  

De siste to årene har vi i Norges Handikapforbund Ungdom 
jobbet mye med seksualitet og utfordringer knyttet til 
dette. Vi har hatt mange fine møter med ungdommer som 
er skeive og har en funksjonshemming, som ønsket en mer 
synlig bevegelse. Samtidig vet vi at Skeive personer 
opplever diskriminering og hatytringer. Derfor håper vi at 
så mange som mulig vil gå sammen med oss i Pride-
Paraden under Oslo pride 30.juni. Man trenger ikke være 
skeiv selv for å gå men kan gå i solidaritet. Gå for å vise at 
vi er sammen mot diskriminering! Gå for å vise at det er 
plass til alle i din organisasjon, uansett hvem man elsker. 

❤   

Vedtak: Styret ønsker å publisere en oppfordring i 
Facebookgruppen til NORILCOs Ungdom om Pride med 
NHF.  
 

39/18 Vedtak Oppdatering fra hver LUL på nettsidene 
Innspill fra Glenn: Vi bør gjøre en innsats for å oppdatere 
nettsidene til de lokale ungdomslagene, enten som hjelp 
til selvhjelp, eller å rett og slett publisere ting for dem, 
for i dag er sidene utdaterte og veldig dårlig reklame for 
arbeidet som faktisk gjøres.  
 
Styret anbefaler neste styre å ha en medlemsansvarlig 
som kan følge opp dette, og at fokuset blir belyst i neste 
års arbeidsplan.  
 

 


