
Handlingsplan 2017 – 2018 
Gjelder fra 1. januar 2017 til 31. desember 2018  
 
Forkortelser: Hovedstyret (HS), Distriktsavdelingene (DA), Nordic Ostomy Assosiasion 
(NOA), European Ostomy Assosiasion (EOA)  
 

Likepersonsarbeid  

 

Sentrale arrangementer  

HS skal i 2017 sørge for at organisasjonen har en sunn økonomi, og så langt det er mulig jobbe for å 
opprettholde sentrale samlinger som 35+ samling, familiesamling, likepersonskurs og 
likepersonsledersamling.  
 
HS skal i 2018 slå sammen så mange som mulig av de medlemsrettede sentrale arrangementene i 
organisasjonen til én stor samling for å samle organisasjonen, og la medlemmene møtes på bakgrunn 
av felles interesser, i stedet for alder.  
DA skal prioritere og legge til rette for deltagelse for tillitsvalgte, likepersoner og medlemmer på 
sentrale arrangementer. 
 

Likepersonstjenesten 

HS skal legge til rette for at likepersonslederne i NORILCO får den støtte og oppfølging de trenger og 
sørge for at nødvendig materiell er tilgjengelig.  
DA skal drive og synliggjøre likepersonstjenesten lokalt. 
DA skal rekruttere likepersoner med god variasjon i alder, diagnoser og livssituasjon både lokalt og 
sentralt.  
NORILCO skal jobbe for at alle som er i vår målgruppe får kjennskap til foreningen og vårt 
likepersonstilbud. 
NORILCO skal sørge for å ha et effektivt og brukervennlig system for rapportering av 
likepersonsaktivitet, i tråd med tilskuddsregelverket.  
 

Distriktsarbeid 

HS skal jobbe for at DA får støtte og forutsigbarhet i sitt arbeid. 
HS skal legge til rette for erfaringsdeling på tvers av avdelingsgrensene. 
DA skal se på muligheter for å slå seg sammen med nærliggende avdelinger der det virker 
hensiktsmessig.  
DA skal jobbe for å rekruttere nye medlemmer, og ha et attraktivt og inkluderende medlemstilbud 
for hele målgruppen i sin avdeling. 
 

Ungdomsarbeid 

HS skal jobbe for at NU har forutsigbarhet i sine rammevilkår og får den administrative støtten de har 
behov for. 
 

Informasjonsarbeid 

HS skal gi ut medlemsbladet 6 ganger per år. 
HS skal sørge for at NORILCO har oversiktlige og informative nettsider. 
DA skal sørge for at avdelingens nettside er oppdatert med kontaktinformasjon og oversikt over 



planlagte aktiviteter, og be om nødvendig opplæring for publisering på nettsidene ved behov.  
HS skal sørge for å ha oppdatert brosjyremateriell. 
DA skal synliggjøre NORILCO som arrangør på alle aktiviteter, og bidra til at organisasjonen profileres 
med en helhetlig, profesjonell profil. 
NORILCO skal jobbe for økt synlighet i relevante kanaler og fora for å rekruttere nye medlemmer.  
 

Samfunnskontakt / interessepolitikk 

HS skal jobbe for å bedre og opprettholde vår målgruppes tilbud innenfor tannhelse, tilgang på 
medisinsk forbruksmateriell, oppfølging og opplæring etter operasjon og forebyggende 
masseundersøkelser mot tykk- og endetarmskreft.  
NORILCO skal ved hjelp av brukermedvirkning være en aktiv og tydelig stemme i spørsmål som angår 
personer i vår målgruppe.  
NORILCO skal være en attraktiv og konstruktiv samarbeidspartner med andre organisasjoner, 
helsepolitikere og andre relevante aktører. 
HS skal markere stomidagen og mage- og tarmkreftdagen. 
DA skal etterstrebe markering av stomidagen og mage- og tarmkreftdagen.  
 

Internasjonalt 

HS skal delta aktivt i NOA og EOA samt etterstrebe deltakelse i andre internasjonale fora.  
 

Drift 

NORILCO skal ha en sunn økonomi, og jobbe for å ha en god likevekt mellom stabile inntekter og 
utgifter.  
NORILCO skal ivareta sine frivillige, og gi nødvendig opplæring ved behov.  
HS skal tilby relevante kurs på Ledermøte og organisasjonskurs for de tillitsvalgte.  
NORILCO skal arrangere Ledermøte i 2017. 
NORILCO skal markere organisasjonens 50 års jubileum.  
NORILCO skal arrangere Representantskapsmøte i 2018.  
 
 


