SAKSPAPIRER
NORILCO -Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft

Representantskapsmøte
Oslo, 19. til 21. oktober 2018

NORILCO – Representantskapsmøte 2018

Program
Fredag:
For de som kjører/møter direkte til hotellet:
12:00 til 15:30 Ankomst og innsjekking på hotellet
16:00 til avreise til Akershus Festning
For de som kommer med fly til Gardermoen
15:30 Oppmøte ved buss på Gardermoen og avreise til Akershus Festning.
16:30 omvisning på Akershus Festning
18:30 Retur til Soria Moria
19:30 Felles middag
21:00 Sosialt samvær
Lørdag:
9:30 Åpning av Representantskapsmøte med følgende dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden.
Presentasjon av styrets beretning
Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning
Presentasjon av kontrollkomiteens beretning
Endringer i vedtektene

12:00 Lunsj
13:00 Representantskapsmøtet fortsetter
6. Fastsettelse av handlingsplan for styreperioden.
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder fastsettelse kontingent, fastsettelse av tilskudd og
fordeling til distriktsavdelinger samt fastsettelse av styrehonorar.

8. Valg av hovedstyre
9. Valg av valgkomité
10. Valg av kontrollkomité
11. Valg av statsautorisert revisor
12. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte
13. Avslutning
15:45 Avslutning representantskapsmøtet
20:00 Festmiddag
Søndag:
09:00 Distriktsavdelingenes time
10:00 Utsjekk
10:30 Kurs og utstilling
Kl.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

10:30

GDPR – personvern

E-post og dokumentlagring

Utstillertorg

11:15

Utstillertorg

GDPR - personvern

E-post og dokumentlagring

12:00

E-post og dokumentlagring

Utstillertorg

GDPR - personvern

12:45 Lunsj
14:00 Avreise
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Sak R1/18 – Møteledelse, forretningsorden og dagsorden
Møteledelse
Hovedstyrets forslag til møteledelse for representantskapet
Det følgende er hovedstyrets forslag til møteledelse for representantskapsmøte 2016. Innstillingen
kan bli gjenstand for endring.

Ordstyrer
Mads Andreassen

Protokollføring
Sekretariatet pålegges å føre protokollen.

Protokollunderskrivere
En fra sittende styre samt en representant. Endelig innstilling fremlegges på representantskapsmøtet
da denne avhenger av hvilke representanter som kommer.

Tellekorps
Ingen innstilling. Velges under representantskapet blant deltagerne.

Redaksjonskomiteen
Ingen innstilling. Velges under representantskapet blant deltagerne.
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Hovedstyrets forslag til forretningsorden for NORILCOs representantskap
§ 1 Representantskapet
Representantskapet behandler de saker som er beskrevet i vedtektene.
Representantskapsmøte kan bare behandle og treffe vedtak i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§ 2 Representasjon
§ 2.1 Stemmefordeling og representanter
Jevnfør vedtektenes § 7.2 fordeles representantantallet etter følgende regel.
Distriktsavdelinger med 1 – 100 medlemmer gir 2 representanter og 2 stemmer
Distriktsavdelinger med 101 – 250 medlemmer gir 3 representanter og 3 stemmer
Distriktsavdelinger med 251 - 500 medlemmer gir 4 representanter og 4 stemmer
Distriktsavdelinger med 501 eller flere medlemmer gir 5 representanter og 5 stemmer.
Hver distriktsavdeling har alltid så mange stemmer som medlemstallet betinger på bakgrunn av
innbetalt kontingent pr. 31.12. selv om distriktsavdelingen bare sender en representant.
Bedriftsmedlemmer teller med i utregningen av distriktsavdelingens representanter og stemmer.
NORILCOs Ungdom sitt antall representanter beregnes etter samme modell som
distriktsavdelingene, jevnfør vedtektenes § 7.2, siste setning.
§ 2.2 Kontingentkrav
Jevnfør vedtektenes § 7.4 må representanter ha betalt kontingent i inneværende år.
§ 2.3. Observatører
Representantskapsmøtet er i utgangspunktet åpent for alle. Alle medlemmer i NORILCO har
anledning til å overvære representantskapet med talerett, jevnfør vedtektenes § 7.11, punkt 10. Ved
forslag kan representantskapet, med alminnelig flertall, velge å lukke møtet for ikke medlemmer.

§ 3 Konstituering
Styrets leder presenterer forslag til godkjenning av innkalling og forslag til ordstyrer.
Møtet overlates så til valgt møteledelse som foretar opprop og telling av representantene.
Møteleder legger videre frem: godkjenning av fremmøtte delegater, forretningsorden, valg av
protokollførere, valg av protokoll underskrivere, valg av redaksjonskomité, valg av tellekorps,
fastsettelse av saksliste og fastsettelse av dagsorden, jamfør vedtektenes § 7.8.
Telling av representanter foretas videre ved endringer i antall tilstede.

§ 4 Forhandlinger
Møtet er åpent for tilhørere med mindre det lukkes av møtets flertall.
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§ 4.1. Debatt
Debattene skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse.
§ 4.1.1. Hovedinnlegg
Hovedinnlegg tegnes ved visning av representant- eller observatørskilt. Til hovedinnlegg gis ordet for
inntil 3 minutter. Talere som ikke har hatt ordet til hovedinnlegg i gjeldende debatt prioriteres foran
talere som har hatt hovedinnlegg. Prioritering gjelder kun ved førstegangs tegning.
Møteleder kan utvide taletiden for enkelte representanter dersom det finnes nødvendig.
§ 4.1.2. Replikk
Replikk tegnes ved fremvisning av representant- eller observatørskilt med et ark bak. Det gis inntil to
replikker per hovedinnlegg, samt en svarreplikk. Til replikk og svarreplikk gis ordet for inntil 1 minutt.
Det kan gis tredjereplikk dersom et innlegg har vært rettet direkte mot en person.
§ 4.1.3. Til dagsorden, voteringsorden og saksopplysning
Til dagsorden gis ordet for å foreslå endringer i den fastsatte dagsorden.
Til voteringsorden gis ordet for å foreslå endringer i den foreslåtte voteringsorden.
Til forretningsorden gis ordet for å foreslå endringer i denne forretningsorden.
Til saksopplysning gis ordet for å avklare rene faktiske forhold.
Til forretningsorden, voteringsorden og dagsorden gis ordet umiddelbart etter at pågående
hovedinnlegg med replikkveksling er avsluttet.
Til saksopplysning gis ordet umiddelbart etter at innlegget eller replikken tegningen kom under er
avsluttet.
§ 4.1.4. Skriftlig innlegg
Der gis anledning til å få sine innlegg lest opp av ordstyrer. Innleggene tegnes som beskrevet i
paragrafene 4.1.1 til 4.1.3.
§ 4.2. Votering
Votering gjøres som hovedregel ved håndsopprekning med fremvisning av stemmekort med
delegatnummer.
Dersom en distriktsavdeling forlanger det, skal møtedirigenten beslutte at det skal være skriftlig
avstemming.
Hver distriktsavdeling stemmer under ett, men fordeler sine stemmer som de selv ønsker. Skriftlige
avstemninger skal foregå på spesielt merkede stemmesedler som deles ut før hver avstemning.
Stemmer avgitt på andre enn de utdelte stemmesedler blir avvist. Det samme blir stemmer som blir
avgitt på annet enn det som er oppe til avstemning. Dersom det blir stemmelikhet, foretas det
loddtrekning.
Voteringer avgjøres normalt med simpelt flertall (flere stemmer for enn mot, blanke stemmer telles
ikke) og håndsopprekning.
Ved alminnelig flertall teller blanke stemmer mot.
Forretningsorden vedtas med alminnelig flertall og kan endres ved 2/3 flertall.
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Vedtektene endres ved 2/3-flertall jevnfør vedtektenes § 23.1.

Kun forslag levert innen fristen oppgitt i innkallingen, kan tas opp til behandling. Det gis ikke
anledning til å stille endringsforslag til endringsforslag jevnfør nærværende forretningsorden § 4.4.
Forslag om prøvevotering tas opp til votering umiddelbart etter at det er foreslått. Prøvevotering kan
ikke omgjøres til gyldig votering. Debatten fortsetter etter talerlisten.
Voteringer ved valg følger reglene under forretningsordenens § 5.
§ 4.3. Andre reguleringer av forhandlingene
§ 4.3.1. Protokoll
Det føres protokoll over forhandlingene. Denne inneholder oversikt over de tilstedeværende,
samtlige distriktsavdelinger som tar ordet, vedtak og stemmetall dersom stemmer telles.
Protokolltilførsler kan leveres av alle med forslagsrett. Disse må fremlegges muntlig i debatten og
skal være levert skriftlig innen møtets slutt. Andre representanter skal gis mulighet til å tilslutte seg
protokolltilførselen.
§ 4.3.2. Sette strek
Møtet vedtar å sette strek for debattene med simpelt flertall. Når strek er vedtatt satt gis det
anledning til å tegne seg under påfølgende hovedinnlegg med tilhørende replikkveksling.
§ 4.3.3. Stryke talerlisten
Møtet kan vedta å stryke resten av talerlisten uten at de som er oppført får ordet til debatten. Slikt
vedtak gjøres med 3/4-flertall og har umiddelbar virkning.
§ 4.4. Forslag
Alle forslag som ikke er til dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden skal leveres skriftlig.
Frist for levering av forslag er når strek settes i angjeldende debatt med mindre møtet, med simpelt
flertall, har vedtatt annen frist.
Forslag som trekkes av forslagsstiller kan opprettholdes av andre med forslagsrett selv om strek er
satt.

§ 5 Valg
Absolutt flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater åpnes det for debatt.
Deretter foretas ny avstemning. Dersom ingen av kandidatene oppnår tillit ved absolutt flertall
holdes vervet ubesatt.
Alle valg i representantskapsmøtet skal være skriftlige, jamfør vedtektenes § 28.2, unntatt revisor.
§ 6 Andre bestemmelser
Spørsmål som ikke er regulert i denne forretningsorden avgjøres av møtet med alminnelig flertall.
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Saksliste
Hovedstyrets forslag til saksliste for NORILCOs representantskapsmøte 20. oktober 2018.

R 01/18

Åpning av møte og godkjenning av innkalling
Valg av møteledelse og fastsetting av forretningsorden
Dagsorden og saksliste

R 02/18

Presentasjon av styrets beretning

R 03/18

Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning

R 04/18

Presentasjon av kontrollkomiteens beretning

R 05/18

Endring i vedtektene

R 06/18

Fastsettelse av handlingsplan for styreperioden

R 07/18

Fastsettelse av budsjett for to år, herunder
a. Fastsettelse kontingent
b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger
c. Fastsettelse av styrehonorar

R 08/18

Valg av hovedstyre

R 09/18

Valg av valgkomité

R 10/18

Valg av kontrollkomité

R 11/18

Valg av statsautorisert revisor

R 12/18

Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte

R 13/18

Avslutning
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Hovedstyrets forslag til dagsorden og saksliste for NORILCOs representantskapsmøte
2018

Tid
09:30

Sak

Behandling

Tittel og orientering
Åpning av representantskapsmøte

10:00

R 1/18

Vedtak

Godkjenning av innkalling, konstituering og
fastsettelse av forretningsorden og dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer
3. Godkjenning av fremmøtte delegater
4. Forretningsorden
5. Valg av protokollførere
6. Valg av protokollunderskrivere
7. Valg av redaksjonskomité
8. Valg av tellekorps
9. Fastsettelse av saksliste
10. Fastsettelse av dagsorden

10:30

R 2/18

Vedtak

Behandling av styrets beretning
Se saksfremlegg

11:00

R 3/18

Vedtak

Behandling av regnskap 2018
Se saksfremlegg

11:20

R 4/18

Vedtak

Behandling av kontrollkomiteens beretning
Se saksfremlegg

11:35

R 5/18

Vedtak

Behandling av vedtektsendringer
Endringsforslag presenteres med hovedstyrets
innstilling.
Lunsj

12:30
13:30

R 6/18

Vedtak

Fastsettelse av handlingsplan for perioden
Se saksfremlegg

14:00

R 7/18

Vedtak

Fastsettelse av budsjett
a. Fastsettelse av kontingent
b. Fastsettelse av tilskudd til
distriktsavdelingene
c. Fastsettelse av styrehonorar

14:30

R 8/18

Valg

Valg av hovedstyre
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Valgkomiteen legger frem sin innstilling og
kandidatene presenterer seg.
a. Leder
b. Nestleder
c. 4 styremedlemmer
d. 2 varamedlemmer
Evt. andre kandidater
15:00

R 9/18

Valg

Valg av valgkomité
Hovedstyret legger frem sin innstilling og
kandidatene presenterer seg.
1 Leder
2 Medlemmer

15:15

R 10/18

Valg

Valg av kontrollkomité
Valgkomiteen legger frem sin innstilling.
2 medlemmer

15:30

R 11/18

Valg

Valg av revisor

15:45

R 12/18

Vedtak

Fastsettelse av sted for neste
Representantskapsmøte

16:00

R 13/18

Avslutning av representantskapsmøtet 2018
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Sak R 2/18 Hovedstyrets beretning for årene 2016 og 2017
Denne beretningen tar for seg aktivitetene i styreperioden fra 01.01.2016 og frem til
31.12.2017.

Innledning
Hovedstyret har i perioden 2016 - 2017 arbeidet i tråd med formålsparagrafen, vedtektene og
gjeldende handlingsplan. Dette arbeidet gjøres gjennom stor innsats på alle nivåer i organisasjonen.
Det er vår felles innsats, i distriktsavdelingene og sentralt som gjør oss sterke og robuste.
Aktiviteten i distriktsavdelingene og på de sentrale samlingene er viktig. Det er der vi møter
medlemmene, og kan lytte til deres erfaringer. Som tillitsvalgte kan vi bringe disse erfaringene
videre i politisk påvirkningsarbeid for å ivareta medlemmenes interesser, og i samarbeid med
helseinstitusjoner. Å ivareta medlemmene er vårt hovedoppdrag, og vi mener at hovedstyrets
beretning for perioden viser at vi er en aktiv organisasjon med et variert tilbud som når mange
medlemmer.

Hovedstyret
I styreperioden 01.01.16-31.12.16 hadde styret følgende sammensetning:
Jane Halvorsen
Akershus
Fungerende styreleder, AU
Annlaug Årflot
Romsdal
Nestleder, AU
Tone Pernille Sivertsen
Aust-Agder
Styremedlem
Bente Løkaas
Sør-Trøndelag
Leder av Likepersonstjenesten
Siri Lauvrak
Aust-Agder
Leder av Foreldregruppen
Bjarne Langeland
Vestfold
Leder av NORILCOs Ungdom
Jostein Sandvik
Troms
Styremedlem
Camilla Smith-Strøm
Bergen
Personlig vara for Siri Lauvrak
Asbjørn Endresen
Sunnmøre
Personlig vara for Bente Løkaas
I løpet av perioden har det skjedd følgende endringer i styresammensetningen:
Bjarne Langeland gikk av som leder av NORILCOs Ungdom på deres Ungdomskonferanse 15. april
2016, og ble erstattet av Thomas Rikardsen, som dermed tok Bjarnes plass i hovedstyret.
Det er avholdt 4 styremøter i 2016, hvor 36 saker er behandlet.
I styreperioden 01.01.17-31.12.17 hadde styret følgende sammensetning:
Jane Halvorsen
Akershus
Styreleder, AU
Odd Magne Bekkelund
Oslo
Nestleder, AU
Thomas Rikardsen
Oslo
Leder av NORILCOs Ungdom, AU
Bente Løkaas
Sør-Trøndelag
Styremedlem
Ronald Robertsen
Oslo
Styremedlem
Annlaug Årflot
Romsdal
Styremedlem
Else Lindvig
Nordland
Styremedlem
Asbjørn Endresen
Sunnmøre
1. varamedlem
Anett Arnesen
Vest-Agder
2. varamedlem
Det er avholdt 5 styremøter i 2017 (hvorav ett e-postmøte), hvor 65 saker er behandlet.
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Arbeidsutvalget (AU)
AU har bestått av styreleder, nestleder, og et tredje medlem utpekt av og fra HS. Utvalget har fungert
som saksforberedende for hovedstyret, med daglig leder Simen Brændhaugen som sekretær.
I 2016 hadde AU følgende sammensetning:
Leder: Jane Halvorsen
Nestleder: Annlaug Årflot
NU leder: Bjarne Langeland (frem til 16.04.2016)
NU leder: Thomas Rikardsen (fra og med 16.04.2016)
AU har gjennomført 6 møter i 2016 og har i perioden behandlet 41 saker.
I 2017 hadde AU følgende sammensetning:
Leder: Jane Halvorsen
Nestleder: Odd Magne Bekkelund
NU leder: Thomas Rikardsen
I 2017 ble det avholdt 3 møter, og de har behandlet 18 saker.

Sekretariat og administrasjon
Sekretariatet har i perioden hatt følgende ansatte:
-

Simen Brændhaugen, daglig leder, hele 2016 og 2017
Jacqueline Blum Mikula, fast ansatt organisasjonskonsulent, hele 2016 og 2017
Ina Merkesdal, fast ansatt rådgiver for likepersonstjenesten, hele 2016 og 2017
Margrethe Gaassand, fast ansatt rådgiver, hele 2016, inntil mai 2017
Margrethe Gustavsen, vikariat for å dekke inn sykefravær. Januar 2017 til mai 2018 i
varierende stillingsstørrelse, 50 % til 40 %.
Malin Svinndal, fast rådgiver, f.o.m august 2017

NORILCOs distriktsavdelinger
I perioden har avdelingene rapportert inn følgende i 2016 og 2017:
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Tabellen viser tall fra distriktsavdelingenes årsrapporter og regnskap når det gjelder
medlemsutvikling, aktivitet, likepersoner, samtaler og regnskapstall. Dette viser svært stor aktivitet
innenfor likepersonsarbeid i distriktsavdelingene. Flere likepersoner, økning i antall
likepersonsamtaler, og en liten nedgang i antall aktivitetsdager. I tillegg til det som fremkommer i
tabellen rapporterer distriktsavdelingene også stor innsats når det gjelder informasjonsarbeid og
samarbeid med andre.
Samtlige distriktsavdelinger leverte signert årsmelding og regnskap for 2016 og 2017 samt
rapportering for likepersonsarbeidet som har skjedd lokalt. I tråd med vedtatt rammebudsjett ble det
fordelt 1 400 000 kr begge år, fordelt etter vedtatt modell for fordeling av driftsstøtte til
distriktsavdelingene. I tabellen kan man også se at distriktsavdelingenes samlede egenkapital har
styrket seg i perioden og økt fra kr. 3,6 millioner til nærmere kr. 4,15 millioner.
Sekretariatet har fortsatt arbeidet med å sende ut en kort oppdatering jevnlig til distriktsavdelingene
med aktuell informasjon, status og nyheter fra sentralleddet, og har fått gode tilbakemeldinger på
dette.
Distriktsavdelingene har egen innlogging til medlemsregisteret, og redigeringsmuligheter på
nettsidene. For at distriktsavdelingene skal kunne nyttiggjøre seg av medlemsregisteret og for å
senke terskelen for å publisere på nettsiden er det ønskelig å fortsette med fokus på kursing. Det er
også startet et arbeid med å lage instruksjonsvideoer. Hovedstyret håper at flere distriktsavdelinger
vil ta i bruk nettsidene for å informere om sine aktiviteter.

Medlemsutvikling i perioden
Oversikten under tar utgangspunkt i betalende medlemmer.
Medlemstype

2016

2017

Hovedmedlemmer

4706

4819

Bedriftsmedlem
Abonnenter

103
43

99
37

Kampanjemedlemmer

75

74

Total

4927

5029

Høsten 2017 gjennomførte NORILCO en spørreundersøkelse som hadde til hensikt å kartlegge hva
medlemmene i NORILCO mener om de aktivitetene og arrangementene og tilbudene som allerede
finnes i organisasjonen. Undersøkelsen fikk inn over 600 svar. Av interessante funn kan det trekkes
frem at 27,3% svarte at de har lyst til å prøve å delta på et arrangement en gang. Av lokale aktiviteter
er det temakveld og samlinger med faglig innhold går igjen som viktigst. Det kommer også frem at
det er det sosiale på arrangementene viktig, blant annet å utveksle erfaringer, treffe nye mennesker i
samme situasjon samt utflukter som skaper mestring og samhold.
Det ble også gjort en analyse av medlemsregisteret der det blant annet fremkommer at 43,3 % av
NORILCOs medlemmer er menn, mens 56,7 % er kvinner. Gjennomsnittsalderen i foreningen er 64 år,
og 40 % av medlemmene er mellom 60 og 79 år og 14 % er 80 eller eldre.

Kurs og samlinger for likepersoner
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Likepersonsledersamling 1.-3. april 2016
Samlingen ble avholdt på Gardermoen 1.-3. april, med 23 deltakere. 17 av 22 distriktsavdelinger var
representert. På samlingen fikk likepersonslederne en innføring i kommunikasjon på mail og chat –
erfaringer fra Kreftlinjen og sekretariatet holdt et foredrag om rekrutteringspotensialet i
organisasjonen. Vi hadde også erfaringsutveksling i grupper, og diskuterte hvordan
likepersonstjenesten skal driftes videre, hvilke temaer likepersonskurset skulle fokusere på, og
rutiner for rapportering av likepersonsaktivitet ble gjennomgått. Det var en svært god evaluering av
samlingen, både gjennomføring og at det var sosialt sett et vellykket arrangement.

Likepersonskurs, 11.-13. november 2016
Kurset ble planlagt etter innspill fra likepersonsledersamlingen tidligere samme år.
Likepersonskurset ble avholdt 11.-13. november på Gardermoen, med 46 deltakere, i tillegg til
eksterne foredragsholdere fra Kreftlinjen. Kurset ga opplæring i vanlige problemstillinger knyttet til
ulike typer stomi, og kreft i fordøyelsesorganene, kommunikasjonsteknikker, og håndtering av
samtaler med fokus på seksualitet eller sorg og død. Parallelt med kurset var det lagt opp til en bolk
der likepersonslederne kunne diskutere rekruttering av nye medlemmer, samarbeid med relevante
aktører og arrangering av lokale likepersonskurs. Tilbakemeldingene fra kurset var generelt gode i
evalueringen.
Våren 2017 nedsatte HS en arbeidsgruppe med representanter fra HS, NORILCO Oslo og sekretariatet
for å utarbeide en standardisering av innholdet i NORILCOs likepersonkurs. Etter innspill fra
arbeidsgruppen ble det utarbeidet en rammeplan for likepersonkurs. Rammeplanen omhandler blant
annet rollen som frivillig hjelper og vanlige problemstillinger for vår målgruppe, men hovedtyngden
ligger på kommunikasjon.

Likepersonskurs og likepersonsledersamling, 17.-19. november 2017
Av praktiske og økonomiske grunner ble likepersonsledersamlingen avholdt parallelt med
likepersonskurset, med noen felles sesjoner.
Likepersonskurset ble avholdt 17.-19. november på Thon Hotel Oslo Airport, med 57 deltakere,
hvorav 14 likepersonsledere.
Opprinnelig var kurset planlagt med to parallelle programmer, der en fra Kirkens SOS var ekstern
foredragsholder som skulle lede likepersonskurset, og sekretariatet var ansvarlig for ledelse av
likepersonsledersamlingen. På grunn av akutt sykdom ble kurset i stedet ledet av sekretariatet og
styreleder tok over ledelsen av likepersonsledersamlingen.
Likepersonskurset ga en innføring i NORILCO og vårt arbeid, og kurset deltakerne i rollen som
likeperson, ulike arenaer for likepersonsarbeid, og hvordan kommunikasjonsteknikker brukes på de
ulike arenaene ved hjelp av diskusjonsoppgaver i grupper og rollespill.
På likepersonsledersamlingen fikk likepersonslederne mulighet til å presentere egen avdeling for de
andre, og snakke om hva som fungerer, og hvilke utfordringer som finnes. Det ble diskutert ulike
løsninger på utfordringene, og gitt en innføring i rapportering. Lederne fikk også mulighet til å
komme med innspill til hovedstyret om hva som kan bli bedre, og komme med innspill til
planleggingen av neste likepersonskurs.
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Samlingen fikk gode evalueringer, blant de som svarte på evalueringen kom det frem at 100 %
at de var enten svært fornøyd eller ganske fornøyd med samlingen.

Representantskapsmøte og Ledermøte
Representantskapsmøte 21.-23. oktober 2016
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av representantskapsmøtet var avdelingen i Oppland i
samarbeid med sekretariatet.
21.-23. oktober 2016 ble det avholdt Representantskapsmøte på Lillehammer. Den 21. oktober fikk
deltakerne mulighet til å besøke Maihaugen, mens den formelle delen av møtet startet dagen etter.
Møtet hadde 87 deltakere. På møtet ble det blant annet vedtatt en ny handlingsplan for 2017 og
2018, rammebudsjett for perioden, og gjort enkelte vedtektsendringer. Leverandører deltok med
utstillinger i pausene på lørdagen.
På søndagen ble Distriktsavdelingens time avholdt, der hele organisasjonen hadde en åpen diskusjon
om hvilket forbedringspotensial foreningen har, med etterfølgende parallelle kurs-bolker der man
kunne melde seg på et av tre mulige kurs:
1. organisasjons- og styrekurs
2. rapportering
3. publiseringskurs på nettsider og kurs i medlemsregisteret RegWeb
Tusen takk til Oppland for et godt gjennomført Representantskapsmøte.

Ledermøte, 20.-22. oktober 2017
20.-22. oktober 2017 ble Ledermøtet avholdt på Thon Hotel Oslo Airport.
Ledermøte hadde 47 deltakere. Ledermøtet behandlet i alt 6 saker, der de viktigste var supplering av
kontrollkomiteen og orientering om deres instruks, og vedtak av rammebudsjettet for 2018. Det ble
ikke gjort suppleringer til hovedstyret, eller vedtatt nye uttalelser.
Det ble holdt et faglig innlegg om Brukermedvirkning av Nina Adolfsen i Kreftforeningen, og om
Medlemsmodellen ved Ragnhild Rørvik fra LHL. Funnene fra medlemsundersøkelsen 2017 ble
presentert av daglig leder Simen Brændhaugen, og utsendt til samtlige distriktsavdelinger i etterkant.
Det ble avholdt «Distriktsavdelingens time» i 1,5 t, der hele organisasjonen hadde en åpen diskusjon
om hvilket forbedringspotensial foreningen har, med erfaringsutveksling, spørsmål og svar. Det ble
også avholdt parallelle sesjoner der alle etter tur fikk med seg søknadsskrivekurs, styrekurs og
utstillertorg.
Ledermøtet fikk gode evalueringer om at stoffet som ble presentert var nyttig, og ville bli brukt i
videre arbeid i distriktsavdelingene fremover. Det kom blant annet inn innspill om at en
statusgjennomgang bør legges til på Ledermøtets saksliste, som HS planlegger å ta videre til
representantskapet i 2018.

Familiesamling
Familiesamling, 18.-20. september 2016
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Familiesamlingen ble avholdt 18. – 20. september i Hurdal, med pårørende søsken som hovedtema.
Samlingen hadde 80 deltakere, fordelt på 21 individuelle familier. På samlingen fikk deltakerne høre
et foredrag fra et pårørende søsken som fortalte sin historie, etterfulgt av erfaringsutveksling i
grupper. Det var lagt opp til aktiviteter i basseng, og 2 representanter fra NU tok med de eldste
ungdommene på en utflukt for å spille bowling.
Samlingen fikk positive evalueringer fra deltakerne, men mange ga uttrykk for at de skulle ønske at
samlingen varte lenger, og at datoen ble annonsert så tidlig som mulig i forveien -slik at den kunne
holdes av.

Familiesamling, 8.-10. september 2017
Familiesamlingen ble avholdt 8.-10. september på dyreparken hotell i Kristiansand. Samlingen hadde
58 deltakere, fordelt på 16 individuelle familier, i tillegg til Katinka Hauge og Jonas Fuglseth som
representanter for NU og en representant fra sekretariatet. På samlingen ble deltakerne møtt med
utstillertorg, utflukt til dyreparken, og en privat dyreopplevelse med mating av asiatiske dyr for de
eldste ungdommene, samtalegrupper, utflukt til badeland og en presentasjon om NU og deres tilbud.
Før avreise ble det åpnet for spørsmål og gitt informasjon om hvordan oppgavene som tidligere ble
ivaretatt av Foreldregruppen nå blir ivaretatt av andre organer i organisasjonen. Stine Frislid Nilsen,
Harald Pedersen og Mariann Kristiansen ble valgt som foreldrerepresentanter i programkomiteen til
Storsamlingen 2018, og neste familiesamling.
Samlingen fikk positive evalueringer fra deltakerne.

35+ samling
Samling for 35+ gruppen, 13.-15. november 2016
Samlingen ble avholdt 13. - 15. november i Son, og hadde 26 deltakere og 38 søkere. Fokuset i
programmet var mestring, åpenhet, fellesskap og samtalegrupper. Foredrag med sexolog fikk gode
tilbakemeldinger I tillegg ble det lagt opp til en økt med ekstra fokus på organisasjonsforståelse, og
hvordan deltakerne kan engasjere seg i NORILCO lokalt.
Samlingen fikk gode evalueringer av deltakerne.

35+ samling, 29. september til 1. oktober 2017
Samlingen ble avholdt 29. september til 1. oktober på Montebellosenteret ved Lillehammer, og
hadde 32 deltakere og 45 søkere. På grunn av avmeldinger fikk alle søkere likevel tilbud om plass.
Fokuset i programmet var fysisk aktivitet, og ernæring, der faglige innlegg og
teambuildingsaktiviteter ble ledet av instruktører på Montebellosenteret. I programmet var det også
samtalegrupper og aktiviteter i basseng, og en ekstern foredragsholder, holdt et foredrag om
livsmestring.
Samlingen fikk gode evalueringer av deltakerne, og vi ble oppfordret til å bruke Montebellosenteret
flere ganger.
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Likepersonstelefon
Ved å ringe 02013 eller 24 02 22 24 kan du taste 1 for å få snakke med NORILCOs sekretariat alle
hverdager utenom ferietid mellom kl. 10.00 -15.00, eller taste 2 for å få snakke med en likeperson alle
hverdager mellom kl. 10.00-22.00. Tjenesten åpnet i februar 2015, og er knyttet til Dipper
abonnement.
I 2016 er det blitt besvart 37 anrop gjennom den sentrale likepersonstelefonen, bemannet av to
likepersoner; Jane Halvorsen og Bente Løkaas. Likepersonstelefonen ble ikke markedsført i 2016.
I 2017 er det blitt besvart 68 anrop gjennom den sentrale likepersonstelefonen, bemannet av 5
likepersoner i NORILCO; Nils Jørgen Fritzø, Jane Halvorsen, Arne Holte, Bente Løkaas og Lisbeth
Sollunn. I 2017 har vi markedsført tjenesten i medlemsbladet, på nettsidene, og på Facebook i
høytider.

Kommunikasjonsarbeid
Trykksaker
På grunn av omfattende produksjon av nytt materiell i ny grafisk profil i 2015, har det ikke vært like
stort behov for opptrykk av nytt materiell i 2016 og 2017.
I løpet av perioden har NORILCO produsert følgende materiell:
- Generell folder om NORILCO (2016)
- NU brosjyre (2016)
- Kocks reservoar-brosjyre (2017)
- Treningsveilederen «Frisk og fysisk» (2017)
- ID-kort i plast til nye likepersoner (oppdatert design)
- Rapport fra medlemsundersøkelsen 2017
- Flyer om NORILCO (2017)
Alle brosjyrer ligger offentlig tilgjengelig for bestilling på nettsidene.
I tillegg er det blitt påbegynt arbeid for å oppdatere stomi/reservoar-brosjyren, og revidere de to
håndbøkene i likepersonstjenesten.

Medlemsblad
Det har blitt gitt ut 6 medlemsblad i 2016, og 6 i 2017. Sekretariatet har ansvaret for produksjonen av
bladet, inkludert annonsesalget. Det har vært fokus på å få med flere faglig relevante artikler i tillegg
til informasjon om aktivitet i foreningen, samt at noen av utgavene er et temanummer, med flere
artikler som har samme tema. Redaksjonskomiteen har hatt varierende sammensetning gjennom
året, men har hatt representanter fra både hovedstyret og sekretariatet. Innholdet i bladet ble i stor
grad produsert av sekretariatet, samt innsendte saker fra distriktsavdelingene og NORILCOs Ungdom.
NORILCO-Nytt er svært ressurskrevende og HS anbefaler å kutte årlige antall utgivelser ned til fire
utgaver.
Hovedstyret har i 2016 tilsluttet bladet til Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

Sosiale medier
NORILCO bruker kun Facebook som sosiale medier-kanal.
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NORILCOs side på Facebook hadde 593 følgere ved årets begynnelse, og har gått jevnt oppover hele
året og avsluttet med 878 følgere ved utgangen av 2016, og 1103 følgere ved utgangen av 2017.
Det innlegget som nådde flest i 2016 var da vi publiserte gjennomslaget for blåreseptordningen i
revidert statsbudsjett i mai. Innlegget nådde 19748 og 1500 fulgte lenken på saken. 753 personer
likte innlegget.
I 2017 var innlegget som nådde flest en artikkel om en familie som ble hardt rammet at
pleiepengesaken. Innlegget nådde 17197 personer, og 2124 personer klikket seg inn for å lese
artikkelen. 319 personer reagerte på innlegget.
I perioden hadde vi følgende lukkede grupper på Facebook, som modereres av sentralleddet:
NORILCOs Ungdom: 324 medlemmer i 2016, 384 medlemmer i 2017
NORILCOs «Midt i livet»: 591 medlemmer, 853 medlemmer i 2017
NORILCO foreldregruppe: 136 medlemmer, 156 medlemmer i 2017

Reklamefilm
I 2016 ble det produsert en 30 sekunders reklamefilm for NORILCO, som ble sendt på reklamefrie
dager i julen 2017, og publisert på forsiden av nettsidene våre.

Politisk påvirkningsarbeid
NORILCO har hatt stort fokus på påvirkningsarbeid, og har lagt betydelig vekt på å fremforhandle
medlemmenes interesser opp mot helsemyndighetene i perioden.

Blå resept på medisinsk forbruksmateriell
Folketrygden har vært under betydelig press i seneste årene, og ga blant annet det utslaget at Stortinget
vedtok i Statsbudsjettet for 2016 å ta ut flere produkter fra pris- og produktlisten på stomi. NORILCO la
ned et vesentlig arbeid i å synliggjøre ovenfor politiker hvilke konsekvenser kuttet hadde for våre
medlemmer og for stomiopererte. NORILCO lykkes i dette og i revidert statsbudsjett 2016, som ble lagt
frem i mai 2016, ble posedeodoranter og posetrekk tatt inn igjen på listen.

Innspill til statsbudsjettet
NORILCO kom i 2016 med høringsinnspill om følgende punkter til statsbudsjettet 2017:
-

-

Samtlige midler i opptrappingsplanen for rehabilitering må øremerkes
Det må være klart og tydelig spesifisert hvem som har ansvaret for oppfølging og
koordinering, og ikke minst må god og tydelig informasjon om dette må komme fram til
brukeren/ pasienten
For å sikre at brukere/ pasienter får gode oppfølgingstilbud der de bor, må kommunale tilbud
og spesialisthelsetjenester med manglende kompetansedekning tilbys veiledning fra
fagkyndige fra enheter som innehar kompetansen.
NORILCO kom i 2017 med høringsinnspill om følgende punkter til statsbudsjettet 2018:

-

Nasjonalt tarmscreeningsprogram; Øremerking av mer midler for hurtig oppbygging av
koloskopikapasiteten, både med tanke på utstyr og utdannelse av helsepersonell

18

NORILCO – Representantskapsmøte 2018
-

Kartlegging og standardisering av opplæring og oppfølging av pasientgrupper med stomi,
samt etablering av pasientforløp
Medisinsk forbruksmateriell: bevilgningen vernes og indeksreguleres som normalt
Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering: det settes av høyere bevilgninger til
kommunene i 2019, og øremerke midlene til rehabiliteringssentre, LMS-kurs og oppbygning
av fagmiljøer.

Nettverksbygging
NORILCO har deltatt i følgende fora for nettverksbygging:
-

Arendalsuka (2016 og 2017)
Seminar om korttarmsyndrom i Amsterdam (2017)
Onkologisk forum (2017)
Innspillsmøte til Kreftstrategien hos Helsedirektoratet (2017)

Møteaktivitet med politikere
I forbindelse med økt fokus på oppfølging etter stomioperasjon hadde NORILCO møter med blant
annet Tone Trøen og Olaug Bollestad i 2016.

Samarbeid med industrien
NORILCO har i 2016 og 2017 hatt møter og informasjonsutveksling med en rekke leverandører, samt
enkelte aktører i legemiddelindustrien. Leverandører og bandagister blir invitert til NORILCO
arrangementer, både sentralt og lokalt.
Det er inngått samarbeidsavtaler med de leverandørene og bandagistene som har ønsket det. I 2016
ble det sendt ut et reglement for samarbeid mellom DA og leverandører/bandasjister på høring hos
distriktsavdelingene, som ble vedtatt av HS i juni 2016.

Deltakelse i andre fora
NORILCO har deltatt på ulike arrangementer i regi av blant annet FFO og Kreftforeningen, blant annet
FFOs representantskapsmøte, Kreftforeningens seminar for brukerrepresentanter og
likepersonsutvalg, samt diverse innspills- og nettverksmøter. I 2017 har vi i tillegg hatt et økt
samarbeid med Sykepleiere i stomiomsorg (SIS) med fokus på oppfølging og opplæring av
stomiopererte. Det er etablert et samarbeid med SiS som skal føre til mer kunnskap om
stomiopererte i Norge, og det utarbeides argumentasjon og konkret politikk for å bedre
stomiomsorgen i helsevesenet. I 2017 inngikk vi et samarbeid med Blærekreftforeningen om et felles
fokus på urostomi på stomidagen i 2018. Det er i perioden vært flere møter med Landsforeningen
mot fordøyelsessykdommer (LMF) som forhåpentligvis er starten på et samarbeid om saker som
berører oss felles.

Ungdomsarbeid
I 2016 startet NORILCOs Ungdom (NU) fire lokale ungdomslag, og fikk på slutten av året startet opp
NU Nordland som den femte. Styreleder og nyansatt kontaktperson for ungdommene i sekretariatet,
Ina Merkesdal deltok på vinterleiren til NU den 12. – 15. februar. Sekretariatet har bistått som
sekretær på NU sine styremøter, og hjulpet til med administrativ koordinering av forberedelsene før
vinterleir. Leder i NORILCOs Ungdom har deltatt på NORILCOs styremøter, og det er god dialog
mellom de to styrene.
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Internasjonalt arbeid
NORILCO har deltatt på internasjonale samarbeidsmøter, for å utveksle erfaringer med våre
søsterorganisasjoner over landegrensene i perioden. I august 2016 deltok en representant fra HS og
en fra NU på NOA-møtet i Aarhus i Danmark. Temaer som ble tatt opp var blant annet sex,
forebygging av brokk, korttarm syndrom og Kock’s reservoar. I oktober 2016 deltok NORILCO på vår
svenske søsterorganisasjon, ILCO, sin markering av stomidagen i Karlstad.
Representanter fra Hovedstyret deltok på EOA-møtet i København i oktober 2017, der temaet var
«caring, sharing, supporting». Hovedstyret bevilget støtte til NORILCOs Ungdom til å invitere
internasjonale ungdommer med på vinterleiren i 2017, som resulterte i at en finsk deltaker deltok fra
ungdomsgruppen i FINILCO.

Økonomi
Inntektene i 2016 beløp seg til kr 8 464 163 og er en oppgang på 237 000 fra 2015. Driftsresultatet i
2016 er positivt på kr 808 589, sammenlignet med et overskudd i 2015 på kr 616 823. Inntektene i
2017 beløp seg til kr 8 557 561 og er en oppgang på 93 193 fra 2016. Driftsresultatet i 2017 er positivt
på kr 1 038 179. Forskjellen mellom årene skyldes i stor grad variasjon i offentlige tilskudd.
Årsresultatet ble lagt til egenkapitalen. Det ble ikke foretatt noen større investeringer i 2016 og 2017,
og det er for øvrig ingen spesielle forhold som påvirket balansen i forhold til tidligere år.
NORILCOs kostnader i 2016 og 2017 knytter seg i stor grad til medlemsaktiviteter, kursing og drifting
av likepersonsarbeid, overføringer til distriktsavdelingene og tilbud til vår målgruppe, som
familiesamling, 35+ og NORILCOs Ungdom.
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På ledermøtet i 2017 ble det bedt om en sammenstilling av regnskap og rammebudsjett. For 2017
følger den under:
Tekst
ANSKAFFEDE MIDLER
I111 Tilskudd Ekstra-stiftelsen
I113 Tilskudd Kreftforeningen
I114 Tilskudd andre
I115 Tilskudd Bufdir (Likepersonsarbeid)
I116 Tilskudd Fordelingsutvalget, barne og
ungdomsarbeid
(NORILCOs
Diverse
tilskuddungdom)
Tilskudd
I120 Medlemskontigent
Medlemskontigent
I181 Gaver
Gaver
Innsamlede midler, gaver mv.
I130 Annonseinntekter
Annonseinntekter
I142 35 pluss
I143 Familiesamling
I144 Besøksledersamling
I145 Likepersonssamling
I147 Frisk og fysisk
I148 Likepersonsarbeid
I148 Storsamlingen
Likepersonsarbeid
I151 Diverse inntekter vinterleir
I162 Sommerleir
NORILCOs ungdom
I156 Informasjon
Informasjon
I159 Samfunnskontakt
Samfunnskontakt
I160 Internasjonalt arbeid
Internasjonalt arbeid
Inntekter fra operasjonell aktivitet
I150 Finans og investeringsinntekter
Finans og investeringsinntekter
Finans og investeringsinntekter
I180 Diverse andre inntekter
Diverse andre inntekter
Andre inntekter
SUM ANSKAFFEDE MIDLER
FORBRUKTE MIDLER
K150 Medlemsblad
K151 Nettsider
K152 Materiell og innhold
K153 Informasjon
Informasjon
K160 Interessepolitikk
K161 Kampanjer
K162 Samfunnskontakt
Samfunnskontakt
K170 Internasjonalt arbeid
Internasjonalt arbeid
Kostnader til anskaffelse av midler
K120 Besøkstjenesten
K121 35 pluss
K122 Familiesamling
K123 Besøksledersamling
K124 Likepersonssamling
K125 Like-personer på nett Storsamling EK
K126 Frisk og fysisk
K127 Likepersonsarbeid
K128 Storsamlingen
Likepersonsarbeid
K131 Distriktsarbeid
Distriktsarbeid
K140 Vinterleir
K142 NORILCOs Ungdom
K143 Sentralt ungdomsarbeid
K144 Sommerleir
NORILCOs Ungdom
Kostnader til org. formål
K100 Drift
Drift
K110 Hovedstyret og AU
K111 Rep.møte og ledermøte
K112 Demokratiske strukturer
Demokratiske strukturer
Administrasjonskostnader
SUM FORBRUKTE MIDLER
AKTIVITETSRESULTAT

Regnskap 2017 Rammebudsjett

2017
19 500
2 249 899
1 351 070
1 980 002
216 019
5 816 490
5 816 490
1 467 940
1 467 940
11 100
11 100
1 479 040
679 330
679 330
60 600
57 815
5 830
93 465
52 231
- 140
269 801
29 000
200 300
229 300
- 1 310
- 1 310
- 323
- 323
55 000
55 000
1 231 798
20
20
20
31 734
31 734
31 734
8 559 081
- 706 014
- 18 995
- 47 258
- 493 653
- 1 265 919
- 27 894
- 22 081
- 1 001 333
- 1 051 307
- 87 951
- 87 951
- 2 405 178
- 211 749
- 260 854
- 2 372
- 376 970
- 647
- 52 231
- 671 330
- 1 576 154
- 1 583 855
- 1 583 855
- 178 020
- 20 252
- 71 249
- 200 300
- 469 822
- 3 629 830
- 723 889
- 723 889
- 262 800
- 280 140
- 204 169
- 747 110
- 1 470 999
- 7 506 007
1 053 074

35

100 000
2 300 000
500 000
1 900 000
260 000

1 400 000
40 000

650 000
37 500
37 500
37 500
37 500

10 000

90000

7 400 000
-500 000
-50 000
-65 000
-650 000
-100 000
-1 100 000
-30 000

-125 000
-220 000
-120 000
-120 000

-800 000

-1 450 000

-350 000
-100 000

-850 000
-270 000
-300 000
-200 000

-7 400 000
0
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Sak R 4/18 Kontrollkomiteens beretning
BERETNING FOR REPRESENTANTSKAPSPERIODEN 2017 – 2018
1. Generelt
Under NORILCO’s ordinære representantskapsmøte 22. oktober 2016 ble følgende medlemmer valgt
til kontrollkomite:
1. Knut Henry Ellingsen (NORILCO Oslo)
2. Thor Villy Tjerbo (NORILCO Østfold)
Det ble ikke valgt inn et varamedlem under behandlingen av saken 22. oktober 2016, slik at det ble
foretatt et suppleringsvalg under ledersamlingen 20. – 22. oktober 2017. Den innvalgte ble Jorunn
Samuelsen Movold (NORILCO Sør-Rogaland). Varamedlemmet har deltatt på ett av komiteens møter.
Komiteen konstituerte seg med Knut Henry Ellingsen som leder, og med Villy Tjerbo som sekretær. I
første møte fungerte daglig leder Simen Brændhaugen som sekretær, men av prinsipielle grunner
fant komiteen det uheldig at sekretariatets leder skulle ivareta kontrollkomiteens sekretærfunksjon.
Funksjonen er derfor ivaretatt av komiteens sekretær Villy Tjerbo – en ordning som etter
kontrollkomiteens vurdering hittil har fungert godt. Arkivering vil bli foretatt hos sekretariatet til
NORILCO.
Kontrollkomiteen har pålagt seg selv taushetsplikt for saker den behandler.

2. Kontrollkomiteens arbeidsgrunnlag ut fra NORILCOs gjeldene vedtekter mv.
Komiteens sekretær Villy Tjerbo deltok på ledersamlingen på Thon Hotel Gardermoen 20. – 22.
oktober 2017. Under sak L6/17 Orientering fra kontrollkomiteen vedr. behovet for instruks, la
Tjerbo fram komiteens ønske og behov for et tydeligere mandat å jobbe etter enn det som alene er
gitt i NORILCOs vedtekter paragraf 19.
Kontrollkomiteen opplyste videre om at den ville gi innspill i forkant av neste representantskapsmøte
om erfaringene de har gjort seg i perioden, og gi en tilrådning om det bør gjøres vedtektsendringer
eller vedtas en instruks for kontrollkomiteen. Forslag til midlertidig instruks ble vedlagt protokollen
etter ledermøtet.
Ledermøtet fattet slikt vedtak: Ledermøtet tar saken til orientering.
3. Kontrollkomiteens tilrådninger til representantskapet – jf. sak 2 foran.
3.1 Behov for en «Instruks for kontrollkomiteens arbeid».
Kontrollkomiteen vil anbefale Representantskapet i NORILCO å vedta den foreløpige
arbeidsinstruksen som kontrollkomiteen har lagt til grunn for sitt arbeid for perioden
2017 – 2018. Instruksen har vært et praktisk verktøy i det arbeidet som det forventes at en
kontrollkomite skal utføre – innenfor det mandat som er gitt i vedtektenes § 19. Det synes mest
korrekt at en slik instruks vedtas og gis som et vedlegg til NORILCOs vedtekter.
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Forslag til arbeidsinstruks slik den foreligger fra komiteen, følger som vedlegg til denne
beretningen rettet til Representantskapets møte.
3.2 Anbefaling om endring/tillegg i vedtektenes § 19.2
Av NORILCOs vedtekter § 19.2 fremgår at Kontrollkomiteen har full innsynsrett i alle dokumenter i
NORILCO. Det sies ikke noe om hvorvidt dette kun gjelder dokumentasjon etter at vedtak er fattet i
de forskjellig styrende organer, eller om det kan tolkes dithen at komiteen også kan få
dokumentasjon vedrørende saker som er under behandling.
Dette bør klargjøres som endring/tillegg til nåværende ordlyd i vedtektens § 19.2.

3.3. Kontrollkomiteen som høringsinstans
Kontrollkomiteen må forholde seg nøytral i saker som skal behandles av organene den er satt til å
kontrollere. En kontrollkomité kan imidlertid tillegges som oppgave å tolke en organisasjons
vedtekter ved uenigheter i organisasjonens lovgivende organ (representantskapet), eller utøvende
organ (styret). Men da slik at organisasjonen har nedfelt i sine vedtekter at kontrollkomitéens
avgjørelse kan overprøves ved majoritet i representantskapet. Det er vanlig at en slik overprøving må
skje med mer enn simpelt flertall for å hindre at organisasjonens vedtekter (kan) settes til side - for å
kunne oppnå en form for «seier» i tvilsomme vedtak.
Hvorvidt det skal gjøres gjeldene en slik ordning der kontrollkomiteen fremstår som en
«høringsinstans», bør utredes internt i NORILCO og sluttbehandles
i representantskapet. Det synes i tilfelle fornuftig at en slik ordning/oppgave fremgår
av blant annet § 19 i vedtektene for NORILCO.
Jf. i denne sammenheng någjeldende vedtekters § 23.4 Tolkning, der hovedstyret har en slik
selvstendig rolle.
3.4 Kontrollkomiteens møteplikt mv.
Det bør fremgå av NORILCOs vedtekter (§19) i hvilken utstrekning komiteen eller komiteens leder
skal ha møteplikt i representantskapet, og i andre fora der saker som berører komiteen skal
behandles.
Hvorvidt komiteens leder eller varamedlem for ham, også skal ha talerett i slike fora bør stadfestes.
Om kontrollkomiteen skal ha innstillings rett/plikt bør også fremgå av § 19.
Komiteen anser at forannevnte problemstillinger må avklares.
4. Kontrollkomiteens møter og arbeidsform
I representantperioden har kontrollkomiteen avholdt tre møter og behandlet 15 saker. Alle møtene
har vært holdt i NORILCOs lokaler i Øvre Voll gate 11, Oslo. Komiteen er i en innkjøringsfase, men har
likevel tatt opp og behandlet flere viktige saker, både i form av skriftlige og muntlige henvendelser til
sekretariatets leder og til NORILCOs revisor. De interne diskusjoner i komiteen om tidsaktuelle saker
mv. i NORILCO, er også en viktig del av komiteens arbeid.
I korthet kan følgende saker nevnes:
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-

Skriftlig henvendelse til sekretariatet vedrørende regnskapsrutiner og rutiner generelt. Her
har sekretariatets leder gitt en meget bred og utfyllende besvarelse som omfatter viktige
områder som regnskapsrutiner, personvern, utbetalingsrutiner for lønn- og godtgjøringer,
retningslinjer for samarbeid med bandagister/leverandører, databehandleravtaler mv. Det
opplyses i svaret at det gjenstår noe arbeid med hensyn til samhandlingen mellom
distriktsavdelingene og sentralleddet med tanke på personvern. Sekretariatet opplyser at det
vil bli arbeidet videre med dette omfattende området. Det opplyses videre i svaret avgitt til
kontrollkomiteen, at HS vil fremme en sak på årets representantskapsmøte om rutiner for
håndtering av uønsket adferd i NORILCO. Ungdomsavdelingen i NORILCO opplyses allerede å
ha vedtatt slike rutiner.

-

Komiteen har gjennomgått protokollene fra møtene i representantskapet, ledermøter og
hovedstyret i NORILCO. Det har i den forbindelse blant annet vært reist spørsmål til
sekretariatets leder angående den økonomiske utviklingen mv. i NORILCO. Det synes for
kontrollkomiteen at den økonomiske utviklingen med hensyn til overføringer fra sentralt
hold kan være i ferd med å endres, og da på en slik måte at inntektene til NORILCO vil bli
redusert betraktelig. Noe beløp er ikke konkretisert, men det synes å være nærliggende å
forestille seg at NORILCO vil være svært sårbar overfor en slik utvikling. Av årsberetningen for
2017 fremgår imidlertid at den økonomiske situasjonen per utgangen av 2017 er solid, og at
likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende.

-

Regnskap og årsmeldinger for 2016 og 2017 er gjennomgått, og det har vært gjort
henvendelse til NORILCOs revisor i den forbindelse. Registrert revisor Lena Norborg i
revisjonsfirmaet PKF Beckman Lundevall Revisjon AS, kunne på forespørsel opplyse at det
ikke har vært noe å bemerke til NORILCOs regnskaper i tiden selskapet har vært foreningens
revisor.

-

Kontrollkomiteen reiser for sin del spørsmål om ikke det vedtatte/justerte budsjettet for et
år burde være med i talloppstillingen over data i de oppstilte regnskapsdokumentene.
Budsjettet er styringsdokumentet for det kommende året og er således et viktig dokument å
forholde seg til/opplyse om. Tidligere års regnskap er selvsagt også nyttige opplysningstall å
ha med, men det er som kjent historiske tall.

-

I henhold til fordelingsnøkkelen som vedtas av representantskapsmøtet som en del av
budsjettsaken, har distriktsavdelingene fått tildelt 1,4 millioner i 2016 og 2017.
I fordelingsmodellen er det en egenkapitalgrense. I fordelingsnøkkelen for perioden var
egenkapitalgrensen satt til tre ganger totale kostnader i grunnlagsåret, som er det
foregående året. Distriktsavdelinger som overstiger grensen får en avkortning i tildelingen,
men får uansett grunnbeløpet som er satt til kr. 10 000.

I 2016 var det distriktsavdelingene NORILCO Buskerud, NORILCO Sør-Rogaland og NORILCO NordRogaland som kun fikk utbetalt grunnbeløpet. I 2017 var det bare NORILCO Buskerud som kun fikk
grunnbeløpet. Av referatet til HS etter møtet 1.- 2. juni 2018 - sak: 22/18 (orientering), fremgår at
Buskerud og Telemark har oversteget egenkapitalgrensen og får kun kr. 10.000 - som er
grunnbeløpet.
Ut fra Regnskapet for 2017 - Note 6 Overføring til distriktsavdeling, er det distriktsavdelingen i
Bergen som er tildelt mest med kr. 142.139,-.
Kontrollkomiteen ser av dokumenter at noen avdelinger i siste periode/år har hatt en betydelig
økning i egenkapitalen. Samlet egenkapital i distriktsavdelingene er nå
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ca. 4,1 mill. kroner - noe som gir et gjennomsnitt på rundt 188 000 kroner per avdeling.
Kontrollkomiteen stiller spørsmål om det er formålstjenlig at distriktsavdelinger blir tildelt midler når
egenkapitalgrensen er overskredet?
Av balanseregnskapet 2017 for NORILCO sentralt fremgår at sum eiendeler her er på kr. 6 632 596,-.
En økning fra 2016 på kr. 593.703,-.
-

Når det gjelder Lars Grimelund Kjelsens Stiftelse vil kontrollkomiteen opplyse om at det er
feil i noen av opplysningene som gis på det nettet som er tilgjengelig for publikum. Adresse
for Stiftelsen og navn på kontaktperson, er ikke oppdatert. Det synes for øvrig å skje veldig
lite i stiftelsen, og sum eiendeler er meget begrenset. INFO om Stiftelsen burde vel kunne gis
gjennom NORILCO NYTT, ettersom NORILCO har en viss innflytelse gjennom sine medlemmer
i styret.

5. Samarbeidet med administrasjonen i NORILCO
Kontrollkomiteen slår fast at samarbeidet med administrasjonen er godt, og at vi får alle relevante
opplysninger.
Oslo, 15. august 2018
Knut Henry Ellingsen (sign.)
Leder av kontrollkomiteen
Villy Tjerbo (sign.)
Medlem/sekretær i kontrollkomiteen

Jorunn Samuelsen Movold (sign.)
Varamedlem i kontrollkomiteen

Vedlegg:
Som vedlegg følger forslag til «Instruks for kontrollkomiteen». Forslaget er utarbeidet av
kontrollkomiteen i NORILCO, og ble sist endret 14.2.2018.
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Sak R 5/18 Vedtektsendringer
Sak 5.1 Endring av § 1
Forslagsstiller:

NORILCO Vest-Agder

Begrunnelse:
NORILCO er nok godt innarbeidet visse steder/i visse miljøer, men folk flest vet ikke hva NORILCO
er for noe. Noen vil vel gjerne tro det er et firma – oljeselskap er nevnt en rekke ganger.
Dagens navn er langt fordi det må en beskrivelse til for å fortelle hva NORILCO er/gjør. Det kan det
være vanskelig å forklare hva/hvorfor en person er med i NORILCO – evt hvorfor en har truffet
denne personen i NORILCO. For de av oss som har taushetsplikt kan dette være ekstra vanskelig. Vi
kan vanskelig se for oss/høre at «jeg traff Olsen i NORILCO norsk forening for osv osv osv».
Med vårt forslag er dette mye enklere: «jeg traff Olsen i NORILCO Mage- og tarmforeningen». Vi
ser for oss at dette er greit nok – ytterligere forklaring bør være unødvendig.

Punktet slik det står i dag:
Foreningens navn er NORILCO – Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Forslag til endring:
NORILCO mage- og tarmforeningen – subsidiert til Mage-tarmforeningen NORILCO
Innstilling:

Vedtas ikke

Begrunnelse for
innstilling

HS mener at saken ikke er godt nok utredet, og at forslaget blant annet ikke
omfatter medlemsgruppen med sykdommer, operasjoner og tilstander knyttet
til urologi. Dette er blant annet urostomi, kontinent urostomi og
blæresubstitutt. Poenget med at navnet er langt og kronglete med å forklare
ser HS, og håper at arbeidet med medlemsmodellen vil kunne gi noen gode
verktøy for å presentere foreningen på en lettfattelig måte.
HS ønsker likevel diskusjonen velkommen, men mener at det bør ligge en god
prosess forankret i organisasjonen til grunn for en så viktig sak som navnebytte.
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Sak 5.2 Nytt punkt § 5.4
Forslagsstiller:

NORILCO Romsdal

Begrunnelse:
Medlemmer som skal sponses på arrangement eller møter i regi av NORILCO må ha betalt
kontingent for inneværende år og ikke ha utestående gjeld til foreningen.

Forslag til tillegg:
§5.4 Utestående kontingent
Medlemmer som skal sponses på arrangement eller møter i regi av NORILCO kan ikke ha
utestående gjeld til foreningen.

Innstilling:

Endringen vedtas

Begrunnelse for
innstilling

HS støtter en tydeliggjøring av at attraktive arrangementer som er subsidiert
med foreningens midler, skal være medlemsgoder. Ved å bruke formuleringen
«at man ikke har forfalt utestående kontingentkrav» blir det lettere å forholde
seg til nye medlemmer som stiller til valg – da årsmøtene gjerne ligger tett på
hovedkjøringen av kontingenten.
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Sak 5.3 Endring § 7.7, punkt 9, bokstav c. og d.
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Hovedstyrets sammensetning har en styreleder, en nestleder og fem styremedlemmer – hvorav ett
medlem er oppnevnt av NORILCOs Ungdom - samt to varamedlemmer, jf. §15. HS har i denne
perioden opplevd at det sjeldent er forfall da man legger møte kalender så tidlig som mulig, slik at
man både kan finne møtedatoer som passer alle eller at styremedlemmene har mulighet til å
planlegge slik at man kan delta på styremøtene. Noen forfall kan komme tett opptil møtet f. eks på
grunn av sykdom. I følge vedtektenes § 12.2 Styrets vedtaksdyktighet er HS vedtaksdyktige dersom
minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Det er syv faste plasser i styret, noe som vil si
at man kan gjennomføre møtet med kun fire styremedlemmer.
Varamedlemmene har en vanskelig oppgave med å hoppe inn i styret på kort varsel, og har ikke
alltid gode forutsetninger for å sette seg inn i styresakene. Og det er heller ikke alltid mulig å stille
på kort varsel.
På bakgrunn av dette foreslår HS å avvikle varaordningen i styret og heller øke styrets
sammensetning med ett ekstra fast medlem. HS vil da bestå av åtte medlemmer, og ved
stemmelikhet vil leders dobbeltstemme gjøre seg gjeldende, jf. § 15.4
Risikoen for å ikke ha et vedtaksdyktig styre anses som lav med den nye ordningen. I tillegg så har
man mulighet for å supplere HS på ledermøtet, jf. § 9.6 punkt 1.
Dersom endringen vedtas oppdateres § 15 Hovedstyret og 15.4 Hovedstyrets sammensetning.
§ 15.5 Forfall strykes.
Punktet slik det står i dag:
9. Valg av hovedstyre:
a. 1 Styreleder
b. 1 Nestleder
c. 4 Styremedlemmer
d. 2 Varamedlemmer i prioritert rekkefølge
Forslag til endring:
9.Valg av hovedstyre:
a. 1 Styreleder
b. 1 Nestleder
c. 5 Styremedlemmer

Innstilling:

Vedtektsendringen vedtas
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Sak 5.4 Endring i § 9.6
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Etter de nye vedtektene er sakslisten til ledermøtet kort og svært avgrenset. I følge § 9.6 er det en
minimums saksliste med tre saker: supplering av styret, uttalelser og budsjett. Samtidig står det i §
9.6 at man kun kan behandle sakene som er fastsatt i § 9.6. Det vil si at sakslisten ikke er
minimum, men eksakt.
HS ser det som hensiktsmessig å gi ledermøtet en formell rapportering halvveis i styreperioden, og
foreslår derfor å legge til foregående års regnskap. På representantskapsmøtet er det kun fjorårets
regnskap som skal legges frem, jf. § 7.7 punkt 3, og dermed vil man praksis offisielt kun legge frem
annethvert års regnskap for NORILCOs to høyeste organer.
HS mener det også vil være en fordel å legge frem en årsberetning for foregående år som
behandles av ledermøtet. Årsberetninger for rapporteringsår/grunnlagsår etterspørres i offentlige
støtteordninger.

Punktet slik det står i dag:
Ledermøtet har som minimum følgende saksliste:
1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til størrelse
og sammensetning
2. Uttalelser
3. Budsjett
Forslag til endring:
Ledermøtet har som minimum følgende saksliste:
1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til størrelse
og sammensetning
2. Uttalelser
3. Årsberetning fra foregående år samt status for inneværende periode
4. Presentasjon av fjorårets regnskap med revisors beretning
5. Revidering av rammebudsjett ved behov

Innstilling:

Endringen vedtas.
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Sak 5.5 Tillegg § 12
Forslagsstiller:

NORILCO Romsdal

Begrunnelse: Mener at 3 styremedlemmer er et absolutt minimum, og det bør være presisert i
vedtektene.
Punktet slik det står i dag:
Styret er distriktsavdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for
driften av distriktsavdelingen.

Forslag til endring:
Styret er distriktsavdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for
driften av distriktsavdelingen.
For at nytt styre og årsmøtet skal godkjennes, må styret bestå av minimum 3 personer.

Innstilling:

Tillegget vedtas.

Sak 5.6 Endring i § 15.8
Forslagsstiller:

NORILCO Romsdal

Begrunnelse:
Det vil være lurt at man relativt raskt etter at man blir valgt blir inkludert i NORILCO sentralt sitt
arbeid.
Punktet slik det står i dag:
Hovedstyret tiltrer 1. januar og fungerer to (2) år frem til 31. desember.

Forslag til endring:
Hovedstyret tiltrer 1. januar og fungerer to (2) år frem til 31. desember.
Det nye hovedstyret skal møte på siste hovedstyremøte sammen med det sittende hovedstyret
det året det er representantskapsmøte.

Innstilling:
Tillegget vedtas
Innstillingens HS støtter forslagsstillers forslag for å sørge for en overlapping mellom styrene.
begrunnelse: Det vil også være en fordel at det ikke skal gå for lang tid fra styret blir valgt til man
får mulighet til å starte arbeidet.
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Sak 5.7 Nytt punkt § 15.9 og endring i § 7.7, punkt 7
Forslagsstiller:

NORILCO Romsdal

Begrunnelse:
I NORILCOs lover fra 2014 §10.10 var det beskrivelse av honoraret til hovedstyret. I lovene for
2016 har den paragrafen falt ut, og det eneste det står om honoraret er under saklisten.
Vi har forslag til ny paragraf fra tidligere §10.10 i NORILCOs lover.

Forslag til endring og tillegg:
§ 15.9 Honorar
Hovedstyrets medlemmer skal honoreres med høyeste beløp for de til enhver tid gjeldende regler
for skattefritt beløp for frivillige organisasjoner.
Om tillegget vedtas strykes punkt nr. 7 c. i § 7.7 Fastsettelse av styrehonorar:
Punktet slik det står i dag:
1.
Fastsettelse av budsjett for to år, herunder:
a.
Fastsettelse kontingent
b.
Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger
c.
Fastsettelse av styrehonorar.

Innstilling:
Begrunnelse:

Vedtas ikke.
HS mener forslaget vil føre til uforutsigbarhet og at det potensielt vil kunne føre
til endringer og vil kunne være i strid med rammebudsjettet.

Sak 5.8 Endring i § 20
Forslagsstiller:

NORILCO Romsdal

Begrunnelse:
Foreslår å utvide valgkomiteen med et varamedlem. Varaen kalles inn ved forfall eller trer inn i
komiteen dersom et medlem trekker seg.
Punktet slik det står i dag:
Valgkomiteen har en leder og to medlemmer.
Forslag til endring:
Valgkomiteen har en leder, to medlemmer og et varamedlem. Dersom endringen vedtas
oppdateres § 20.1 og § 7.7 punkt 10
Innstilling:

Vedtas

Innstillingens
begrunnelse

HS mener at forslaget vil gjøre valgkomiteen mer robust og mindre sårbar.
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Sak 5.9 Nytt punkt § 19.4 og endring av § 23.4
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Kontrollkomiteen anbefaler i sin beretning at det tas stilling til om kontrollkomiteen skal kunne
brukes som en høringsinstans og være et organ som kan tolke vedtektene ved uklarheter eller
uenigheter. HS har denne rollen i dag, og ser at det vil kunne være problematisk i saker der HS har
en aktiv rolle og interesser i utfallet – og dermed ikke kunne være en nøytral part.
Nytt punkt
§19.4 Andre oppgaver
Kontrollkomiteen kan gi råd til HS og DA på forespørsel samt kan tolke vedtekter jf. § 23.4.
Endring av 23.4
Punktet slik det står i dag:
Tolking av disse vedtektene, og tvister om hvordan de skal forstås, blir avgjort av hovedstyret med
rett til å anke til representantskapet. På samme måte avgjøres organisasjonsmessige
tvistespørsmål som ikke direkte er løst av vedtektene.

Forslag til endring:
Tolking av disse vedtektene, og tvister om hvordan de skal forstås, blir avgjort av kontrollkomiteen
med rett til å anke til representantskapet. På samme måte avgjøres organisasjonsmessige
tvistespørsmål som ikke direkte er løst av vedtektene. Overprøving av kontrollkomiteens
avgjørelses krever 2/3-dels flertall.

Innstilling: Forslaget vedtas.
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Sak 5.10 Tillegg i § 28.1
Forslagsstiller:

NORILCO Romsdal

Begrunnelse:
NORILCOs lover for 2014 står det under §5 Tillitsvalgte:
Medlemmer som er ansatt, har styreverv eller har eierinteresser hos produsenter, importører og
leverandører av utstyr for stomiopererte, kan ikke være tillitsvalgt, likeperson eller ha andre verv i
NORILCO. Denne paragrafen står ikke i NORILCOs lover 2016. Vi vil gjeninnføre intensjonen med
paragrafen.
I tillegg er det viktig å tydeliggjøre aktivt medlemskap som forutsetning for valgbarhet.

Punktet slik det står i dag:
Medlemmer av NORILCO kan velges til organisasjonsledd, utvalg og komiteer nedfelt i vedtektene.

Forslag til endring:
Medlemmer av NORILCO kan velges til organisasjonsledd, utvalg og komiteer nedfelt i vedtektene.
Medlemmer som er fast ansatt, har styreverv eller har eierinteresser hos produsenter, importører
og leverandører av utstyr for stomiopererte, kan ikke være tillitsvalgt, likeperson eller ha andre
verv i NORILCO.
Forutsetning for å bli tillitsvalgt i NORILCO er at man har et aktivt medlemskap og at man ikke har
forfalt utestående kontingentkrav.
Innstilling:
Vedtas
Innstillingens HS mener at dette er en fornuftig tydeliggjøring for å få en bevisstgjøring av
begrunnelse hvilken rolle man har som tillitsvalgt i NORILCO.
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Sak 5.11 Endring § 29
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Slik punktet står i dag er habilitetsbestemmelsen kun knyttet til hovedstyret. Habilitetsutfordringer
vil også kunne oppstå i distriktsavdelinger. For at bestemmelsen skal omfatte alle styrere i
NORILCO, foreslås det å fjerne «hoved» og kun skrive «styremedlem». Ved å fjerne «hoved» må
det i neste setning presiseres at saker i HS som påvirker egenavdeling sine rammevilkår, vil gjøre
HS-medlemmet inhabil.
Punktet slik det står i dag:
Ved behandling av saker der vedkommende hovedstyremedlem har direkte interesser, plikter
vedkommende å melde sin inhabilitet. Ved behandling av saker som har direkte innvirkning på
rammevilkår for egen avdeling, skal styremedlemmet melde sin inhabilitet.

Forslag til endring:
Ved behandling av saker der vedkommende styremedlem har direkte interesser, plikter
vedkommende å melde sin inhabilitet. Ved behandling av saker i hovedstyret som har direkte
innvirkning på rammevilkår for egen avdeling, skal styremedlemmet melde sin inhabilitet.

Innstilling: Forslaget vedtas.

Sak 5.12 Vedlegg til vedtektene: Retningslinjer for håndtering av seksuell
trakassering i NORILCO
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med NORILCOs verdier. Det er
nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell
orientering, diagnose og funksjonshemming i vår organisasjon. Det er et viktig mål å utvikle
toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering,
trakassering og hets. Alle i NORILCO bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære
for alle medlemmer.
BEGREPSAVKLARING
Med seksuell trakassering menes «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den
oppmerksomheten rammer.» (likestillingsloven). Merk at det er hvordan handlingen oppleves som
avgjør om det er snakk om seksuell trakassering, ikke intensjon eller handlingen i seg selv.
Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke
ønsker, eller er i stand til å gi sitt samtykke til.
Tillitsvalgte har et selvstendig ansvar for å spre bevissthet om hva som utgjør seksuell trakassering.

Forslag til vedlegg:
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RETNINGSLINJER FOR Å UNNGÅ SEKSUELL TRAKASSERING
1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller
behandling som kan oppleves som krenkende.
2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
3. Unngå uttrykk, vitser og uttalelser som omhandler medlemmers kjønn, funksjonsnedsettelse
eller seksuelle legning på en negativ måte.
4. Tilstreb å ha begge kjønn representert i støtteapparatet som håndterer varslere.
5. Vise måtehold med alkohol.
6. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i
retur.
7. Respekter andres «nei».
8. Tydeliggjør for deltakere på samlinger hvor varsler kan meldes og om det finnes en anonym
måte å varsle på.
9. Grip inn og varsle ledelsen dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.
HÅNDTERING AV VARSLER
Styrene i NORILCO – HS, DA, NU og LUL - har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og
overholdes i organisasjonen.
Dersom en tillitsvalgt får kjennskap til at seksuell trakassering forekommer i organisasjonen, eller
på arrangementer i regi av organisasjonen, må den tillitsvalgte straks gripe inn for å stanse dette.
Dersom en selv opplever, bevitner eller får høre om seksuell trakassering skal dette så snart som
mulig meldes fra om, slik at det det valgte organ som er ansvarlig for aktivitet, kan ta tak i og sørge
for at problemet blir løst. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig kan man rapportere til et organ
på et høyere nivå.
Tillitsvalgte som blir kontaktet om uønsket seksuell oppmerksomhet skal ta alle slike henvendelser
alvorlig og umiddelbart følge opp henvendelsen. Dette inkluderer at lokallagsleder har et ansvar
for at noen fra lokallagsledelsen snakker med dem det gjelder direkte og på en slik måte at
trakasseringen ikke gjentar seg.
HS og lokale tillitsvalgte har ansvar for eventuell tilretteleggelse på medlemsmøter og aktiviteter
lokalt og sentralt. Det er mulig å melde fra om uønskede seksuelle tilnærminger direkte til
styreleder eller andre medlemmer av styret. Ved gjentatt trakassering, skal Hovedstyret i NORILCO
eller ansatte i sekretariatet varsles. Dersom saken er meldt til Hovedstyret eller sekretariatet er
det disse som har ansvaret for oppfølging av saken og de involverte partene. Hovedstyret eller
sekretariatet skal tilby kontaktpersoner for begge parter, dersom dette er et ønske.
Ved mistanke om seksuelle overgrep, gjentatt trakassering og andre alvorlige krenkelser, skal
styreleder i hovedstyret varsles så raskt som mulig. Oppfølging av slike saker må i første rekke ta
hensyn til dem som opplever å være utsatt for overgrep. Den overgrepsutsatte er den
fornærmede, men den som hevdes å være overgriper skal også følges opp. Den som har vært
utsatt for seksuelle overgrep bør støttes til å anmelde saken. Det er rettsvesenet som har ansvar
for å avgjøre om en sak er brudd med norsk lov. Dette ansvaret skal ikke organisasjonen ta. Likevel
kan organisasjonen velge å utestenge individer fra arrangementer i regi av NORILCO dersom styret
vedtar det.

49

NORILCO – Representantskapsmøte 2018
Innstilling: Retningslinjene vedtas.

Sak 5.13 Vedlegg til vedtektene: Retningslinjer for konflikthåndtering
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Det vil kunne oppstå konflikter i organisasjoner og NORILCO er intet unntak for dette, og derfor vil
det være hensiktsmessig å ha kjøreregler for hvordan man skal håndtere konflikter i
organisasjonen. Dette forslaget er fremmet etter føre var-prinsippet.

Forslag til vedlegg:
Konflikthåndtering i NORILCO
Bakgrunn for utvikling av retningslinjer for konflikthåndtering
Denne rutinen er utviklet for å sikre at uenigheter og motsetninger i NORILCO ikke medfører at
konflikter eskalerer. Rutinen er utarbeidet med bakgrunn i Arbeidstilsynets veilederhefte, og
tilsvarende rutiner i andre frivillige organisasjoner.
Det er ønskelig at konflikter:
•
•
•
•

Håndteres slik Arbeidsmiljøloven tilsier når det er snakk om et ansettelsesforhold eller i
tråd med Arbeidsmiljøloven som om det var snakk om et ansettelsesforhold
Avdekkes og løses på en saklig og ivaretagende måte
Forebygges ved at alle i organisasjonen kjenner til hvordan foreningen håndterer
konflikter
Håndteres tidlig, slik at de ikke eskalerer

Hva er en konflikt?
En vanlig definisjon av konflikt er en uoverensstemmelse mellom enkeltpersoner eller grupper på
en arbeidsplass hvor det utvikler seg et sterkt motsetningsforhold. En konflikt kan for eksempel
være knyttet til uakseptabel adferd, krenkelse av integritet og verdighet eller
trakassering/mobbing.
Hvordan rapportere en konflikt og til hvem?
Tillitsvalgte, likepersoner, øvrige medlemmer eller ansatte som opplever å være i en konflikt bør ta
det opp med den det gjelder så tidlig som mulig. Dette handler først og fremst om å registrere at
det har kommet inn en sak og slå fast at saken må undersøkes. Dersom det ikke har kommet inn
en skriftlig klage som beskriver hva det klages om bør den som tar imot klagen be om en skriftlig
redegjørelse om hva klager mener seg utsatt for.
Dersom dette ikke fører frem, skal konflikter som hovedregel umiddelbart rapporteres muntlig
eller skriftlig til nærmeste leder. Etter NORILCOs organisering innebærer dette at
hovedstyremedlemmer og sekretariatsleder rapporterer til styreleder, distriktsleder rapporterer til
hovedstyremedlem, lokale tillitsvalgte og medlemmer tilknyttet distriktsavdelinger rapporterer til
distriktsleder, medlemmer i valgkomité og kontrollkomité rapporterer til komiteens leder, ansatte
i sekretariatet rapporterer til daglig leder og likepersoner rapporterer til nærmeste
likepersonsleder for sitt likepersonsverv.
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Dersom den som rapporterer opplever ubehag ved å rapportere til nærmeste leder etter
relasjonene beskrevet over, rapporteres det til leder i Hovedstyret. Styreleder skal ta alle
observasjoner og meldinger om konflikter på alvor, og skriftlig dokumentere alle tiltak.
Hvem er ansvarlige for håndtering av en konflikt
Det overordnede prinsippet for hvem som er ansvarlig for håndteringen av en konflikt er som
følger: Den som er ansvarlig for håndteringen, skal ikke være en del av konflikten. Dette innebærer
at alle i ansvarskjeden alltid må vurdere sin egen rolle tilknyttet en konflikt. Hvis den det
rapporteres til er part i konflikten og erklærer seg inhabil er det den neste personen i
«organisasjonshierarkiet» som overtar ansvaret for at konflikten blir håndtert.
Det er leder for Hovedstyret, med bistand fra sekretariatsleder, som har ansvar for at konflikter
som ikke kan løses på et lavere organisasjonsnivå håndteres. Styreleder er også ansvarlig for å
tilkalle nødvendig kompetanse, dersom styreleder selv har behov for det, eller selv er part i
konflikten.
Håndtering av konflikter
Håndtering av konflikter innebærer:
• Avklaring
• Undersøkelse
• Tiltak
• Oppfølging
Avklaring
Leder for Hovedstyret eller andre valgte organer, eller dagligleder dersom oppgaven delegeres, må
vurdere om det er behov for å iverksette undersøkelser, når vedkommende får kjennskap til en
antatt konflikt.
Undersøkelse
Når den som har ansvaret for å håndtere konflikten blir oppmerksom på en antatt konflikt må det
avklares:
• Hvem som er involvert
• Hva det er uenighet om
• Hva den som håndterer konflikten må foreta seg og hvordan
Den som håndterer konflikten skal gjennomføre samtaler med partene, enkeltvis eller sammen.
Undersøkelser og tiltak begrenses til de som er direkte involvert eller har observert noe i saken, og
nødvendigheten av fortrolighet understrekes i samtale med de involverte.
Et medlem som er part i en konflikt kan bli innkalt til samtale med den som har ansvaret for å
håndtere konflikten. I disse tilfellene vil det være mulighet til å ha med seg tillitsvalgt eller en
annen støtteperson. Dette gjelder begge parter. Denne muligheten skal den som håndterer
konflikten gjøre medlemmet oppmerksom på i forkant av samtalen.
Konkludere
Foreligger det brudd på arbeidsmiljøloven eller NORILCO sine retningslinjer eller vedtekter?
Når undersøkelsen er avsluttet må saksbehandler konkludere. Hvis det foreligger brudd på
arbeidsmiljølovens bestemmelser eller organisasjonens interne retningslinjer, har den ansvarlige
plikt til å iverksette tiltak slik at regelbruddet opphører og slik at den ansattes psykososiale
arbeidsforhold igjen blir fullt forsvarlig.
I en konfliktsak må arbeidsgiver vurdere å ta stilling til:
• Foreligger det brudd på aml § 4-1 (2) 2 – uheldig psykisk belastning?
• Foreligger det brudd på aml § 4-3 (1) – integritet og verdighet?
• Foreligger det brudd på aml § 4-3 (3) – utilbørlig opptreden?
• Foreligger det brudd på aml § 4-3 (3) – trakassering?
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I tillegg kan det være spørsmål om klagen gjelder forhold som er i strid med NORILCO sine egne
retningslinjer. Hvis så er tilfelle må det sees hen til hvordan retningslinjene beskriver det aktuelle
brudd. Foreligger det ikke brudd, men undersøkelsene avdekker forhold den ansvarlige likevel bør
ta tak i? Dersom det ikke foreligger brudd på arbeidsmiljøloven eller NORILCO sine retningslinjer,
vil det normalt ikke være aktuelt med arbeidsrettslige reaksjoner. Det kan likevel tenkes at
undersøkelsen avdekker forhold som arbeidsgiveren av hensyn til arbeidsmiljøet bør ta tak i. Dette
kan være faglig uenighet, uklare oppgaver, uhensiktsmessig ledelse eller lettere
samarbeidsproblemer. Den ansvarlige må vurdere hva slags format som er hensiktsmessig for
konklusjonen, for eksempel rapport, notat, brev eller e-post. Dette vil blant annet avhenge av hvor
omfattende saken er. I større konfliktsaker bør konklusjonen gjøres skriftlig for å sikre notoritet.
Tiltak
Tiltak skal være fokusert på løsninger. Tiltak skal alltid strebe mot en dialog mellom partene, med
ambisjon om at de forstår hverandres perspektiver bedre.
Før det iverksettes eventuelle tiltak er det viktig at:
• Konflikthåndtereren dokumenterer skriftlig hva som skjer i den videre håndteringen av
saken.
• Konflikthåndtereren ser til at partene kommer i dialog med hverandre så raskt som mulig
for å løse misforståelser og eller samarbeidsproblemer på et tidlig stadium.
Det er ønskelig at konflikten løses på et lavest mulig nivå. Dersom partene ikke selv kan komme til
enighet, må det vurderes om det er behov for å bringe inn en profesjonell konfliktmegler.
NORILCO sitt prinsipp er å bruke habil og kvalifisert megler.
Rammer for tiltak:
Konflikthåndtereren må bli enig med partene om en tidsramme og fremgangsmåte som skal ende
opp med en løsning begge parter kan akseptere. Dette skal oppsummeres i en skriftlig avtale og
skal inneholde:
• Hva som er besluttet
• Når beslutningen trer i kraft
• Hvem som skal gjøre hva for å sette beslutningen ut i livet
• Hvordan brudd på avtalen skal håndteres og hvilke sanksjoner som vil gjelde ved
gjentakende adferd
• Hvordan resultatet skal evalueres
• Oppfølging
Oppfølging etter tiltak
Avtalen evalueres i nytt felles møte senest 30 dager etter at den er inngått. Nye tiltak iverksettes
om nødvendig.
Fortrolighet
Tillitsvalgte, likepersoner, ansatte i sekretariatet eller menige medlemmer av foreningen som ikke
er en del av konflikten eller håndteringen av den, har ingen innsynsrett. Alle konflikter skal
håndteres fortrolig. Det innebærer at eventuell informasjon som gis om konflikten er av generell
karakter. Eventuell informasjon gis ikke ut før partene i en konflikt har vært til et møte og blir
enige om hvilken informasjon som eventuelt gis til øvrige berørte i foreningen.
Kontrollkomiteen mottar en anonymisert rapport fra hovedstyret.

Innstilling: Vedlegget vedtas
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Sak 5.14 Vedlegg til vedtektene: Instruks for kontrollkomiteen
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Kontrollkomiteen ble etablert i 2016. Komiteen uttrykte tidlig i perioden behovet for å ha
ytterligere rammer for arbeidet enn hva som er beskrevet i vedtektene. Dette ble orientert om på
ledermøtet 2017.
Forslag til instruks:
Instruks for kontrollkomiteen i NORILCO
1. Kontrollkomiteen står som representantskapets organ, til ansvar overfor representantskapet.
2. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med NORILCOs virksomhet og påse at lover og
forskrifter, vedtekter og vedtak i foreningens besluttende organer, samt om vanlig
organisasjonsmessig praksis blir fulgt. Det forutsettes at kontrollkomiteen legger spesiell vekt på
den økonomiske siden av NORILCOs virksomhet.
3. Kontrollkomiteens ansvarsområde er NORILCOs samlede virksomhet, uavhengig av hvordan
denne er organisert.
4. Kontrollkomiteen skal gjennomgå protokollene fra møtene i representantskapet, samt
ledermøter og hovedstyret i NORILCO, for å sikre at avgjørelser er gjort i samsvar med vedtekter
og gitte fullmakter.
5. Kontrollkomiteen kan til enhver tid kreve å få seg forelagt dokumenter, og kreve at tillitsvalgte
og ansatte gir de opplysninger som Komiteen mener er nødvendige for at den skal kunne utføre
sine oppgaver.
6. Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter.
7. Komiteen bør legge særlig vekt på områder som revisjonen ikke behandler i sin beretning.
8. Kontrollkomiteen skal arbeide ut fra de vedtak som er gjort av representantskapet. Ingen andre
organer eller personer kan pålegge Komiteen begrensninger.
9. Kontrollkomiteen avgir beretning til representantskapet. Beretningen skal vurdere
organisasjonens økonomiske stilling og forvaltningspraksis, samt gi en generell vurdering av
virksomheten i forhold til grunndokumentenes bestemmelser.

Innstilling: Instruks vedtas.
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Sak R 6/18 Handlingsplan 2019 – 2020
Gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 2020
Forkortelser: Hovedstyret (HS), Distriktsavdelingene (DA), NORILCOs Ungdom (NU), Lokale
ungdomslag (LUL), Nordic Ostomy Assosiasion (NOA), European Ostomy Assosiasion (EOA)

Sentrale arrangementer

Ansvarlig

Så langt økonomien tillater det skal det jobbes for å opprettholde sentrale samlinger
som 30+ samling, familiesamling, likepersonskurs og likepersonsledersamling.
Deltakelse på sentrale arrangementer skal prioriteres og det skal legges til rette for
deltagelse for tillitsvalgte, likepersoner og medlemmer.

HS

Likepersonstjenesten

Ansvarlig

Det skal legges til rette for at likepersonslederne i NORILCO får den støtte og
oppfølging de trenger og sørge for at nødvendig materiell er tilgjengelig.
Det skal jobbes for ekstern finansiering for å arrangere en felles samling for
NORILCOs likepersoner fra hele landet.
Det skal informeres om likepersontjenesten til aktuelle samarbeidsparter lokalt.
Det skal rekrutteres likepersoner med god variasjon i alder, diagnoser og
livssituasjon både lokalt og sentralt.
Det skal jobbes for at alle som er i vår målgruppe får kjennskap til foreningen og vårt
likepersonstilbud.
Det skal være et effektivt og brukervennlig system for rapportering av
likepersonsaktivitet, i tråd med tilskuddsregelverket.
Likepersonstjenesten skal så langt det er mulig benytte seg av NORILCOs sentrale
nettbaserte rapporteringssystem.

HS

Distriktsarbeid

Ansvarlig

DA skal gis støtte og forutsigbarhet i sitt arbeid.
Det skal legges til rette for erfaringsdeling på tvers av avdelingsgrensene.
Arbeidet i distriktsavdelingene skal styrkes ved å arrangere fagsamlinger som tilbys i
distriktene. Dette skal gjøres i et samarbeid mellom HS og DA.
Det skal være samarbeid mellom nærliggende avdelinger der det virker
hensiktsmessig.
Det skal jobbes for å rekruttere nye medlemmer, og ha et attraktivt og inkluderende
medlemstilbud for hele målgruppen i sin avdeling. Dette skal gjøres gjennom å
implementere medlemsmodellen.
Det skal jobbes for at det kan arrangeres workshop i medlemsmodellen lokalt for å
øke rekrutteringen av likepersoner, tillitsvalgte og brukerrepresentanter.

HS
HS, DA
HS, DA

Ungdomsarbeid

Ansvarlig

NU skal ha forutsigbarhet i sine rammevilkår og får den administrative støtten de
har behov for.
Ungdomsarbeid og deltakelse fra NU i NORILCOs arbeid skal integreres der det er
mulig og hensiktsmessig for å vise at unge kan ha et normalt, aktivt liv med
stomi/reservoar.

HS
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Informasjonsarbeid

Ansvarlig

NORILCO-Nytt skal utgis 4 ganger per år.
NORILCO skal ha oversiktlige og informative nettsider.
Kontaktinformasjon og oversikt over planlagte aktiviteter skal være oppdatert på
norilco.no
Inneha kunnskap eller be om opplæring til å publisere på nettsidene og levere tekst
og bilder til medlemsblad og andre aktuelle kommunikasjonskanaler.
Foreningen skal ha oppdatert brosjyremateriell.
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.

HS
HS, DA
HS, DA
DA
HS
DA
HS, DA

Samfunnskontakt og samarbeid

Ansvarlig

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.
NORILCO skal være en konstruktiv politisk aktør som gir innspill og har et godt
samarbeid med offentlige instanser, der det er viktig for organisasjonens
interesser.
Som samarbeidspartner skal NORILCO tilstrebe å være aktiv, attraktiv og
konstruktiv.
Det skal jobbes for å bedre rehabiliterings- og oppfølgingstilbudet gjennom:
• Å bedre og opprettholde målgruppens tilbud innenfor oppfølging og
opplæring etter operasjon, tannhelse, medisinsk forbruksmateriell og rask
tilgang til ny kreftmedisin.
• Å arbeide for at det etableres et pakkeforløp for oppfølging av
stomiopererte.
• Arbeide for at det skal finnes et Lærings- og mestringstilbud for
stomiopererte ved alle sykehusene hvor det gjennomføres
stomioperasjoner.
• NORILCO skal arbeide for å rekruttere flere brukerrepresentanter som kan
stille i brukerutvalg der hvor det er naturlig for NORILCO å delta.
• NORILCOs brukerrepresentanter og tillitsvalgte skal være en aktiv og
tydelig stemme i spørsmål som angår interessene til organisasjonens
målgruppe.
• Arbeide for at organisasjonens interesser blir ivaretatt i pakkeforløp hjem,
kreftstrategi og andre offentlige styringsdokumenter og strategier.
• Jobbe for at for at stomi- og reservoaropererte inkluderes i
Montebellosenterets kurstilbud.
• Jobbe for avtale og medlemsfordeler ved Solgården ferie og helsesenter i
Spania.

HS, DA

Internasjonalt

Ansvarlig

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

HS
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Drift

Ansvarlig

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.
Arrangere Ledermøte i 2019.
Arrangere Representantskapsmøte i 2020.
Det skal tilby relevante kurs for de tillitsvalgte på Ledermøte.
Kartlegge - og eventuelt etablere - et formalisert samarbeid med
pasientforeningene som er tilsluttet Kreftforeningen. Målet for samarbeidet er å
gjøre innsparinger ved å oppnå stordriftsfordeler samt å styrke pasientstemmen i
saker der det er felles interesser.
Definere nærmere hvem som er målgruppen for mage- og tarmkreft i NORILCO.

HS
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Sak R 7/18 Budsjett for perioden
Rammebudsjett

Budsjett 2019 Budsjett 2020

INNTEKTER

Gaver
Medlemskontigent
Annonseinntekter
Egenandeler likepersonsaktiviteter
Prosjektmidler likeperson
Studieforbundet Funkis
Likepersonsmidler Bufdir
Ungdomsarbeid - Fordelingsutvalget
Egenandeler NU
Kreftforeningen
Momskompensasjon
Andre inntekter
Overskudd Norsk Tipping
SUM INNTEKTER
KOSTNADER
Kostnader til org. formål
35 pluss
Familiesamling
Likepersonssamlinger og kurs
Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid
Kursing og oppfølging
Distriktsarbeid

Distriktsarbeid
Driftstilskudd NU
Ungdomsarbeid

NORILCOs Ungdom

20 000
1 650 000
450 000
150 000
50 000
100 000
2 100 000
220 000
10 000
2 100 000
300 000
100 000
7 250 000

20 000
1 650 000
450 000
150 000
50 000
100 000
2 100 000
220 000
10 000
2 100 000
300 000
100 000
7 250 000

-125 000
-220 000
-200 000
-750 000

-125 000
-220 000
-200 000
-750 000
-1 295 000
-215 000
-1 400 000
-1 615 000
-350 000
-100 000
-450 000
-450 000
-50 000
-40 000
-650 000
-1 190 000
-50 000
-1 050 000
-1 100 000
-30 000
-30 000
-5 680 000

-1 295 000
-215 000
-1 400 000

-1 615 000
-350 000
-100 000

-450 000

Medlemsblad
Nettsider
Materiell og innhold
Informasjon

-450 000
-50 000
-40 000
-650 000

Informasjon

-1 190 000

Interessepolitikk
Samfunnskontakt

Samfunnskontakt
Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid
Sum Kostnader til org. formål
Administrasjonskostnader
Drift

Drift
Hovedstyret og AU
Rep.møte og ledermøte
Demokratiske strukturer

Demokratiske strukturer
Sum Administrasjonskostnader
SUM FORBRUKTE MIDLER
AKTIVITETSRESULTAT

-50 000
-1 050 000

-1 100 000
-30 000

-30 000
-5 680 000

-760 000

-810 000
-1 570 000

-760 000
-760 000
-290 000
-300 000
-220 000
-810 000
-1 570 000

-7 250 000
-

-7 250 000
-

-760 000
-290 000
-300 000
-220 000

57

NORILCO – Representantskapsmøte 2018

Sak R 7/18 A - Fastsettelse av kontingent
Dagens kontingent er følgende:
Hovedmedlemskap:
Bedriftsmedlemskap:

300 Kroner / uten abonnement 200 Kroner
550 Kroner

Hovedstyret foreslår å øke kontingenten til:
Hovedmedlemskap:
Bedriftsmedlemskap:

350 Kroner / uten abonnement 250 Kroner
600 Kroner

Hovedstyrets innstilling: Kontingent økes med 50 på alle ordinære medlemskategorier.

Sak R 7/18 B – Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelingene
Grunninformasjon

Til fordeling

kr 1 400 000,00
22

Antall avdelinger

Grunnbeløp

kr

5 000,00

Fordelingsprinsipper
Prosent
Medlemmer
Alle likepersonbesøk
Rekruttering
Geografi
Antall aktive likepersoner
Medlemsaktiviteter
Kontroll må være 100 prosent

Andre reguleringer
Egenkapital grense

kr 110 000,00

60 %
5%
5%
5%
5%
20 %
100 %

kroner
kr 774 000,00
kr 64 500,00
kr 64 500,00
kr 64 500,00
kr 64 500,00
kr 258 000,00
kr 1 400 000,00

2,5

Hovedstyrets innstilling: Grunnbeløpet settes til 5000 kr og fordelingsnøkkelen vedtas som foreslått.
Egenkapitalgrensen settes til 2,5.

58

NORILCO – Representantskapsmøte 2018

Sak R 7/18 C – Fastsettelse av styrehonorar
Samlet lønnsutbetaling til en person fra den enkelte stiftelse, frivillige organisasjon, forening eller lag
er skattefritt for mottakeren opp til 10 000 kr per inntektsår.

Hovedstyrets innstilling: Honorar til hovedstyret inkludert varaene settes til 10.000 kroner per år i
tråd med fribeløpet for årene 2019 og 2020.

Sak R 8/18 – Valg av hovedstyre
Valgkomiteen har bestått av Kari Fjeset Aasen (NORILCO Oppland), Espen Andreassen (NORILCO
Østfold) og Stian Mørland (NORILCO Aust-Agder).
Funksjonsperioden for alle vervene er kalenderårene 2019 og 2020.
Valgkomiteens innstilling:
1. Leder Jane Halvorsen (Akershus)
2. Nestleder Odd Magne Bekkelund (Østfold)
Fire styremedlemmer
1. Bente Løkaas (Sør-Trøndelag)
2. Annlaug Årflot (Romsdal)
3. Roy Andresen (Oppland)
4. Else Lindvig (Nordland)
To varemedlemmer i prioritert rekkefølge
Nr. 1. Thomas Holberg Rikardsen (Oslo)
Nr. 2. Katinka Hauge (Bergen)
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Sak R 9/18 – Valg av valgkomiteen
Funksjonsperioden for vervene er kalenderårene 2019 og 2020.
Hovedstyrets innstilling:
1. Leder Kari Fjeset Aasen (NORILCO Oppland)
2. Medlem Marianne Reve (NORILCO Sør-Rogaland)
3. Medlem Jan Harald Bjerkreim (NORILCO Hedmark)
HS innstiller på varamedlem med forbehold om at sak 5.8 – vedtektsendringsforslag om å
styrke valgkomiteen med en vara – går gjennom.
4. Vara Bjarne Langeland (NORILCO Vestfold)

Sak R 10/18 – Valg av kontrollkomité
Funksjonsperioden for vervene er kalenderårene 2019 og 2020.
Valgkomiteens innstilling:
1. Medlem: Knut Ellingsen (NORILCO Oslo)
2. Medlem: Thor Villy Tjerbo (NORILCO Østfold)
3. Vara: Jorunn S. Movold (NORILCO Sør-Rogaland)

Sak R 11/18 – Valg av statsautorisert revisor
NORILCO er fornøyd med jobben PKF Beckman Lundevall har gjort med regnskapet og diverse
attestasjonsoppdrag i 2017 og 2018 med tanke på pris, tilgjengelighet og kompetanse.
Hovedstyrets innstilling: PKF Beckman Lundevall velges som revisor.

Sak R 12/18 – Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte
Hovedstyrets innstilling: Representantskapsmøtet i 2020 avholdes i Østfold.

Sak R 13/18 - Avslutning

60

