
Protokoll møte nr. 5 

4. juli 2018 kl. 17.00 

Skype 

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

FRAVÆRENDE: OSCAR WARHOLM OG CAMILLA TJESSEM 

REFERENT: INA MERKESDAL FRA ADMINISTRASJONEN 

 

Sak Behandling Tittel og orientering 

40/18 Vedtak 

Orientering 

Diskusjon 

Godkjenning av saksliste og referat 

Styret godkjenner referatet fra møte 4, og kommer med eventuelle 

endringer i sakslisten. 

 

Glenn må kanskje gå tidligere, og ber om at vedtakssaker behandles 

først.  

 

Vedtak: Referatet fra møte 4 godkjennes og publiseres på 

nettsidene. Sakslisten godkjennes uten tillegg.  

 

41/18 Orientering Oppdateringer fra HS og foreningen 

• Har delt invitasjonen til ISILCO i Facebookgruppen til 
NORILCOs Ungdom 

• Har oppdatert Facebook-gruppene med forsidebilde i riktig 
layout 

• Siste mulighet for bestilling av materiell før ferien er 3. juli 

• Vi lager en sak om forventninger til Ungdomskonferansen fra 
avtroppende leder Thomas Rikardsen til neste blad torsdag 
kl. 09  

• Politisk rådgiver, Malin Svinndal i sekretariatet, skal ut i 
foreldrepermisjon i oktober, og i den forbindelse lyses det ut 
et vikariat til høsten.  

• Marion i Unge funksjonshemmede har vært på styremøte, 
men har ingen oppdateringer da det kun var interne saker.  

 

42/18 Orientering Rutiner for håndtering av personopplysninger i NU og LUL 

Styret orienteres om NORILCOs personvernerklæring, og går 

gjennom avsnittene i erklæringen som angår NU. Ønsker å legge til 

at vi vil innføre GDPR dagen 1. juli i LUL og NU der vi gjennomgår 

rutiner og sletter gamle personopplysninger.  

 



 

Vedlegg:  

Rutiner for håndtering av personopplysninger i NORILCOs Ungdom 

 

Tas til orientering. Legges frem som en orienteringssak også på 

Ungdomskonferansen.  

 

43/18 Vedtak Innkalling til Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2018 

NORILCOs Ungdom mottok den 27. juni innkallingen til Unge 

funksjonshemmedes generalforsamling 2.-4. november.  

 

Vedlegg: Innkalling 

 

Vedtak: Ønsker å sende Ina Merkesdal og 1-3 til fra styret i NU.  

 

44/18 Orientering Frifond 

Vi har fått årets tildeling fra Frifond, som er på 84 042 kr. I første 

utbetaling fordelte vi 70 000 kr, som vil si at 2. utbetaling blir en 

fordeling av 14 042 kr.  

 

Tas til orientering.  

 

45/18 Vedtak Budsjett  

Styret reviderer budsjettet for 2018 ved å inkludere 

Frifondstildelingen og fjerne det som i regnskapet blir ført på 

NORILCOs sentrale Ungdomsarbeid.  

 

Siden pengestrømmen inn og ut i NU er såpass jevn og forutsigbar 

ønsker styret kun å presentere budsjettet for 2018 på 

Ungdomskonferansen, og heller gi styret mandat til å utforme 

budsjettet i 2019 og 2020.  

 

Vedtak: Styret reviderer budsjettet for 2018, og utformer saken til 

ungdomskonferansen 

 

46/18 Vedtak Arbeidsprogram 2019-2020 

Styret diskuterer og enes om et forslag til arbeidsprogram de kan 

foreslå for Ungdomskonferansen 2018. Styret ønsker at 

arbeidsplanen skal ha målbare punkter, og både være realistisk, men 

også utfordrende på særlig områder som rekruttering, profilering og 

personvern.  



 

Innstilling: Styret vedtar et utkast til Arbeidsprogram.  

47/18 Vedtak Vedtektsendringer 

Styret gjennomgår vedtektene og kommer med forslag til 

vedtektsendringer som kan tas opp på Ungdomskonferansen.  

 

Vedtak: Styret ønsker å foreslå endringer i følgende vedtekter:  

Endring av §1 Navn  

Endring av §3.1 Medlemskap  

Tillegg av §3.3 Ekskludering 

Endring av § 4.1 Møterett på Ungdomskonferansen  

Endring av §4.2 Saksliste  

Tillegg av §4.5 Ekstraordinær Ungdomskonferanse  

Endring av §6.3 Rapportering  

Endring av § 8 Tillitsvalgte 

 

48/18 Vedtak Forberedelse til Ungdomskonferansen 

Oppfølging av oppgaver fra forrige møte. Styret går igjennom utkast 

til sakspapirer og diskuterer de ulike sakene ved behov.  

 

INNKALLING 

Innkallingen til Ungdomskonferansen sendes ut på fredag.  

 

ÅRSBERETNINGENE: 

Glenn legger frem Camillas ønsker om innspill til årsberetningen.  

Camilla ønsker at styret kommer med en generell 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.  

 

Camilla ønsker også å vite om styret har en generell målsetning for 

neste periode, og denne er tydelig gjennom forslaget til neste års 

arbeidsplan, med rekruttering, personvern og profilering som store 

fokusområder.   

 

Ina skriver et avsnitt om arbeidet med utredningen til årsmeldingen 

og sender til Camilla. 



ORDSTYRER:  

Jonas forespør Hans Magnus Kure om han vil være ordstyrer i stedet 

for Simen – som helst ville være reserve.  

INNSTILLING TIL VALGKOMITEEN:  

Katinka har kun fått svar fra valgkomiteen om at Bjarne Langeland 

ikke stiller til gjenvalg, men vi har ikke fått svar fra noen av de andre.  

Vi kan forespørre:   

Christel Nåmdal, christel_naamdal@hotmail.com  - Glenn 

Kristine Johannesen, Kristine.jo98@gmail.com - Glenn 

Hilde-Marie Flokenes, hilde_flokenes@hotmail.com - Jonas 

Hans Magnus Kure, hmkure@live.no - Jonas 

Camilla Ingebretsen, camillaoppl@hotmail.com  - Thomas 

Kristina Jeanett Pedersen, kristinajeanette@gmail.com - Thomas 

Kristine Løyning, kristine_loyning@hotmail.no – Katinka 

Anikken Norhaug, athomassen1@hotmail.com - Katinka 

Aliina Hämäläinen, aliinadagsland@hotmail.com - Oscar 

 

UTREDNING OM LØSRIVELSE:  

Ina legger frem utkast til utredning. Skal forenkles og forkortes noe 

mer før ferdigstillelse.  

 

REGNSKAPET 

Ang. de 50 000 kr nevnt på sist møte oppdaget vi at pengene er 

tydelig redegjort for i en av notene som hele HS i NORILCO har gått 

igjennom og signert på, så da anser vi saken som avsluttet og i 

orden. Regnskapet for 2016 og 2017 sendes rundt i sommer for 

signering i posten.  

 

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SEKSUELL TRAKASSERING:  

NU styret ønsker at Ungdomskonferansen diskuterer og får mulighet 

til å komme med endringsforslag før de vedtar retningslinjene.  

 

SAKSPAPIRER 

Korrektur av sakspapirer gjennomgås på neste møte i forbindelse 

med Storsamlingen 

 

Vedlegg:  

Utkast til sakspapirer 

Utkast til utredning om løsrivelse (ettersendtes) 
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49/18 Vedtak Neste møte 

Styret planlegger et arbeidsmøte i forbindelse med storsamlingen 

for å gå igjennom de siste endringene til sakspapirene.  

 

 


