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

NEVLAND OG CAMILLA TJESSEM DELTOK IKKE PÅ SAK 50. SIMEN BRÆNDHAUGEN DELTOK PÅ DELER AV SAK 51-54.  

FRAFALL: OSCAR WARHOLM 

REFERENT: INA MERKESDAL FRA ADMINISTRASJONEN 

 

Sak Behandling Tittel og orientering 

50/18 Vedtak 

Orientering 

Diskusjon 

Godkjenning av saksliste og referat 

Styret godkjenner referatet fra møte 5, og kommer med eventuelle 

endringer i sakslisten. 

 

Vedtak: Referatet fra møte 5 godkjennes. 

 

51/18 Orientering Oppdateringer fra HS og foreningen 

• Har gjennomført 3 av 4 intervjuer til vikarstillingen, 
kandidatene lover bra. Stillingen avklares i uke 39.  

• Påmelding til rep-møtet og ungdomskonferansen sendes ut i 
dag, med sakspapirene til rep-møtet. Sakspapirene til 
ungdomskonferansen skal sendes ut innen 5. oktober.  

• Det planlegges å sende ut en oppdatering til DA og LUL 
snarlig. Styret ønsker å legge til info om ungdomskontakter i 
DA. 

• Repmøtepermen er sendt til NU-styret til orientering.  
 
Styret tar saken til orientering.  
 

52/18 Orientering 

Vedtak 

Forberedelse til Ungdomskonferansen 

Styret diskuterer følgende spørsmål:  

1. Styret avklarer at Simen Brændhaugen føres opp som 

ordstyrer. Ina og Glenn foreslås som referenter. Øvrige 

møtefunksjonærer velges blant medlemmene i salen.  

2. Programmet settes. Styret påser at middagen er samtidig 

som NORILCO spiser.  

3. Styret ønsker å foreslå under sak 8a) styrehonorar at det ikke 

skal utbetales styrehonorar i neste periode, for å begrense 

underskuddet det er budsjettert med, og fordi styret likevel 



får dekket alle utgifter i forbindelse med sitt verv, i tillegg til 

at de slipper å betale egenandel på noen sentrale samlinger.  

Styrehonoraret for denne perioden utbetales etter 

Ungdomskonferansen, når perioden offisielt er avsluttet.  

4. NU ser ikke behovet for å vedta egne retningslinjer for 

konfliktløsning, fordi NORILCO sine uansett vil gjelde for NU 

også, i tillegg til retningslinjene for seksuell trakassering?  

5. Kandidatene som er innstilt til valgkomité har takket ja. 

Thomas sender ut en bekreftelse til alle og orienterer om at 

de er innstilt.  

6. Ina går igjennom årsmeldingen og fyller ut det som mangler.  

7. Ina går igjennom utredningen og ferdigstiller den.  

8. Tidligere styreleder skal inviteres på julebord-møtet for å 

sikre en god overføring av kunnskap mellom det gamle og 

det nye styret.  

 

Vedtak: Ovenstående punkter følges opp, og de samlede 

saksdokumentene sendes styret for gjennomlesning og endelig 

godkjenning senest innen 2. oktober.  

 

53/18 Vedtak Kontroll fra LNU ang. Frifond 

Vi har hatt en kontroll fra LNU ang. Frifondordningen. Alt så ut til å 

være i orden, men vi må ettersende en oversikt over LULs regnskap 

fra 2016, som viser at de ikke har ubrukte Frifondsmidler på bok, 

innen utgangen av oktober. Vi kan med fordel se på våre økonomi-

rutiner for å sikre at disse er vanntette, og vi fikk noen tips til 

forbedringer av våre interne retningslinjer for Frifond.  

 

Vedtak: Administrasjonen ettersender nødvendig dokumentasjon. 

Neste styre oppfordres til å gå igjennom interne retningslinjer for 

Frifond for å se etter forbedringer, samt gjennomgå rutinene for 

rapportering for LUL, særlig med tanke på økonomi. Dette vil også 

være en fin måte for det nye styret å sette seg inn i ordningen.  

 

54/18 Vedtak Forberedelse til Representantskapsmøtet 

NU har fire delegater på rep-møtet jamfør de nye vedtektene.   

 

Vedtak: Katinka, Jonas, Glenn og Camilla representerer NU som 

delegater på Representantskapsmøtet.  

 



55/18 Orientering Neste møte 

E-postmøte når papirene er klare   

 

 


