
  
 

 

Referat møte nr 7 2018 
Konstitueringsmøte etter Ungdomskonferansen 

19. oktober 2018 

Oslo Gardermoen 

Tilstede: Camilla Tjessem, Jonas Fuglseth, Glenn Nevland, Ellinor Gustafsson, Anikken 
Norhaug, Kristine Johannessen  

Fraværende: Johanna Herdis Sverrisdottir  
Referent: Ina Merkesdal  

Sak Behandling Tittel og orientering 
56/18 Vedtak Konstituering 

Leder: Camilla Tjessem 
Nestleder: Jonas Fuglseth 
Styremedlemmer: Glenn Nevland, Anikken Norhaug, Kristine 
Johannessen og Ellinor Gustafsson  
Vara: Johanna Herdis Sverrisdottir 
 
Camilla orienterer om hva som ligger i ansvaret til 
arrangementsansvarlige. 
 
Anikken og Glenn får hovedansvaret for arrangering av 
aktivitetene.  
 
Innstilling: Konstitueringen godkjennes 

 
57/18 Orientering Politiattest 

Styret må levere politiattest som går på frivillighet med ansvar 
for mindreårige, fordi dere vil få utpreget ansvar for alle 
deltakere på leir.  
 
Innstilling: Ina sender ut instruks for hvordan man skaffer 
politiattest. Styret tar saken til orientering.  
 

58/18 Orientering Taushetserklæring 
Styret må levere taushetserklæring som bekrefter at 
opplysninger de får gjennom styrevervet ikke skal fortelles til 
andre -verken mens du innehar vervet eller etterpå.  
 
Innstilling: Ina sender ut taushetserklæring til signering. Styret 
signerer og leverer senest innen neste møte. Saken tas til 
orientering.  
 

59/18 Orientering Vinterleir 
Vinterleiren 2019 avholdes 14.-17. mars.  
Arbeidsfordeling på leiren gjennomgås på neste møte.  
 
Vi har alltid forberedende møte onsdagen i forveien, altså 13. 
mars. Hytta på Sjusjøen er booket for de to neste årene. 



  
 

 

Arrangementsansvarlige må gjøre research på hvilke 
aktivitetsmuligheter som kan være de neste årene, det er 
foreslått hundekjøring og å kjøre slede.  
 
Vedtak: Saken tas til orientering.  
 

60/18 Diskusjon Planer fremover 
Styret diskuterer hvilke saker de vil jobbe med fremover og hvem 
som har ansvar for hva.  
 
Vi bør sende ut en spørreundersøkelse til medlemmene og 
spørre hvorfor de ikke deltok på ungdomskonferansen.  
 
Glenn skal jobbe videre med ordningen med ungdomskontakter, 
sammen med Kristine og Ellinor.  
 
Kristine blir med Jane for å holde et innlegg for NOKAS på 
Gardermoen ang. sårbare grupper i sikkerhetskontrollen 1.-8. 
november. Ina lager sak om det til medlemsbladet. 
 
Jonas viderefører det internasjonale arbeidet, og deltar på det 
årlige samarbeidsmøtet.  
 
Styret får tilgang til ungdom@norilco.no e-posten.  
 
Glenn oppretter en ny Facebookgruppe til styret, og inviterer 
styremedlemmene dit.  
 

61/18 Orientering Kontaktinformasjon til styret 
Styret gir en liste til sekretariatet med sin kontaktinformasjon. 
 
 

62/18 Vedtak Neste møte 
Styret fastsetter at neste møte avholdes 19. januar 2018 hjemme 
hos Bjarne og Ina i Revetal, Holtungveien 1081. Thomas 
Rikardsen blir invitert på første møte for å sikre god 
kunnskapsoverføring mellom styrene.  
 
De som har lyst og mulighet kan komme fredag kveld, møtestart 
blir lørdag kl. 11.  
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