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TILSTEDE: CAMILLA TJESSEM, JONAS FUGLSETH, GLENN NEVLAND, ANIKKEN NORHAUG, ELLINOR GUSTAFSSON, 

KRISTINE JOHANNESSEN, JOHANNA HERDIS SVERRISDOTTIR OG THOMAS RIKARDSEN.  

REFERENT: INA MERKESDAL FRA ADMINISTRASJONEN 

 

Sak Behandling Tittel og orientering 

1/19 Fast sak.  

Vedtak 

Orientering 

Diskusjon 

Godkjenning av saksliste og referat  

Styret godkjenner referatet fra møte 7 -konstitueringsmøte, og kommer 

med eventuelle endringer i sakslisten. 

 

Vedtak: Referatet fra møte 7 godkjennes.  

 

2/19 Vedtak Forretningsorden for NUs styre 

Styret vedtar en forretningsorden for hvordan møtene i styreperioden skal 

foregå. Forretningsorden er et internt dokument for styret og kan tas opp til 

ny behandling på styremøter senere i styreperioden ved behov.  

 

Endring: under punkt 5: endre «minst 4» til «halvparten» av medlemmene. 

 

Vedtak: Forretningsorden vedtas med ovennevnte endringer. 

Forretningsorden ligger lagret under mappen «Styrearbeid» i SharePoint.  

 

3/19 Vedtak Politiattest og taushetserklæring 

Alle styremedlemmer skal signere en taushetserklæring og levere en 

politiattest. Alle i styret har forhåndslevert sin politiattest til sekretariatet 

og de som ikke har levert taushetserklæring signerer denne på møtet.  

 

Vedlegg: Taushetserklæring for NORILCOs Ungdom.  

 

Vedtak: Signerte taushetserklæringer fra alle styrets medlemmer lagres i 

styrets SharePoint mappe.  

 

4/19 Orientering ungdom@norilco.no 

Alle styremedlemmene har tilgang til NU-mailen, men selve innboksen 

administreres av styreleder Camilla.  

mailto:ungdom@norilco.no


Brukeren gir tilgang til NUs område i Office365, og dermed blant andre 

SharePoint, OneNote, kalender og OneDrive. Gjennom brukeren har man 

også tilgang til Forms, som kan bruke til å enkelt lage undersøkelser, skjema 

til påmelding eller lignende -både for oss sentralt og for lokale ungdomslag.  

 

Vedtak: Styret får en kort innføring i Office365 og tar saken til orientering.  

 

5/19 Fast sak.  

Orientering 

Orienteringer fra HS og foreningen  

• Johanna orienterer fra HS-møtet. Få oppmøtte, vedtok årskalender, 
evaluering av Storsamling og Rep-møtet. HS var positive til at 
Ungdomskonferansen og Rep-møtet var samme helg, med så mange 
ungdomsrepresentanter på Rep-møtet, men håpet at NU så på 
muligheter for å få flere til å delta på Ungdomskonferansen.  

• Daglig leder har sagt opp -Ina orienterer. 
Stillingsutlysningen er publisert på nav.no, og gode kandidater er 
blitt anbefalt å søke. Søknadsfristen er 3. februar, og det er satt av 
tid til intervjuer i uke 6 og 7.  

• Extraprosjektet «Villmark i pose og sekk» (Sommerleiren 2017) har 
fått godkjent sluttrapporten. Sluttrapporten ligger lagret under 
mappen for arrangementet i SharePoint for spesielt interesserte.  

• Kristine Johannessen deltok for NU på møte med NOKAS på 
Gardermoen ang. sikkerhetskontrollen.  

• Forespørsel om nye medlemmer til ungdomsrådet i Vestre Viken -
Camilla orienterer. Videresendt til Belal i Oslo. 

• Forespørsel om Rehabiliteringsforum -Camilla orienterer. Ikke 
interessant for vår målgruppe.  

 
Vedtak: Styret tar sakene til orientering.  

 

6/19 Fast sak.  

Orientering 

Unge funksjonshemmede 
Oppdatering fra NUs representant, Marion Alver, i styret:  

På Generalforsamlingen i november ble nestleder Line Skåtøy valgt til 

styreleder. Marion har fått spørsmål om å sitte i AU i 2019, men har ikke 

bestemt seg ennå. Det er ansatt ny generalsekretær: Leif-Ove Hansen, som 

starter i mars 2019. 

Det er lyst ut stilling som prosjektleder til prosjektet "Et år for alle" som har 

som mål å gjøre det enklere for funksjonshemmede/kronisk syke å gå på 

folkehøyskole. Se stillingsannonse HER og tips videre hvis dere kjenner noen 

som kan være aktuelle. 

LNU har undervist på workshop om "Trygge organisasjoner". 

 

https://ungefunksjonshemmede.no/har-du-lyst-til-a-gjore-det-enklere-for-funksjonshemmede-a-ga-pa-folkehoyskole/


Prosjekter 

Filmen "Unge tanker om utdanning" er under produksjon - lanseringsdato 

er ikke satt. Vi hadde siste gjennomgang av forslag til film før jul. Marion 

deltar i referansegruppe for filmen. 

Unge funksjonshemmede holder på å utarbeide ny grafisk profil. Marion er 

med i referansegruppen for dette. Det blir ikke veldig store endringer, men 

litt modernisering av logo, farger og font.  

Rapporten Dobbelminoritet - dobbelt diskriminert? ble lansert i desember. 

Rapporten Sex som funker - Unges erfaringer med seksualitet og 

funksjonsevne ble lansert på fagdag om seksuell helse på OsloMet 10.12.18. 

- 7. mars skal det holdes "Fagkritisk dag" ved Det medisinske fakultet på 

Universitetet i Bergen, og jeg skal holde et innlegg om dette temaet der.  

I sommer ble det lansert Håndbok for likepersonsarbeid. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
Sekretariatet sender ut de ferdige rapportene til videre lesning for styret.  
 

7/19 Fast sak.  Oppdateringer fra lokale ungdomslag  

NU Nordland -Ina orienterer 

Er to i styret som ønsker å slutte. Sekretariatet fører regnskap for disse, da 

de har gitt tilbakemelding om mangelfulle ressurser. Følges opp på møtet 

på Vinterleiren.  

 

NU Oslo -Glenn orienterer 

Har levert regnskap for 2018. Ikke levert øvrige kommentarer.  

 

NU Bergen -Johanna orienterer 

Har store rekrutteringsproblemer til styret. Hadde årsmøte på EscapeRoom, 

medlemskveld med shuffleboard, medlemstur til Øystese og julebord med 

DA. Leverer eksempelrapport med bilde fra en av sine Frifond-aktiviteter. 

Trond skal slutte som leder i LUL, kun Johanna og Katrine sitter igjen i styret 

etter årsmøtet i februar slik det ser ut nå.  

 

NU Sør-Trøndelag – Jonas orienterer 

Sliter med rekruttering til styret. Elin har trukket seg som leder, har hatt 3 

aktiviteter i 2018: Årsmøte, medlemskveld med middag og Stand-up, og 

julebord med DA. Jonas blir ny leder ved årsmøtet.  

 

 

https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/arbeidsliv/dobbelminoritet-dobbelt-diskriminert-2018/
https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/seksualitet/sex-funker-unges-erfaringer-seksualitet-funksjonsevne-2018/
https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/seksualitet/sex-funker-unges-erfaringer-seksualitet-funksjonsevne-2018/
https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/kurs/handbok-for-likepersonsarbeid/


NU Sør-Vest -Camilla orienterer 

Har fått minst 5 nye medlemmer dette året. Pleier å gå igjennom 

medlemslistene jevnlig, og kontakter nye via Facebook og henviser til 

Facebookgruppa vår. Hadde årsmøte med Spa og julebord i Kristiansand i 

2018. Har hatt dialog med bandasjister ang. samarbeid fremover. Årsmøte i 

januar med Go-cart og middag.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Styret ønsker å ha god dialog med 
LUL, og orientere både om hva de burde vite fra NU sentralt, og gi beskjed 
om sine nyheter.  
 
Følgende blir kontaktpersoner for LUL i styret ut året:  
Anikken - Oslo 
Camilla - Sør-Vest 
Jonas - Sør-Trøndelag 
Johanna - Bergen 
Glenn - Nordland 
 
Følgende spørsmål bør stilles ved korrespondanse med LUL:  
-Er det noe lokallaget trenger hjelp til fra NU sentralt? 
-Hva skjer i ungdomslaget deres fremover?  
-Hva er nytt fra NU sentralt som de burde kjenne til?  
-Er nettsidene deres oppdaterte?  
-Har dere bidrag til NORILCO-nytt og Facebookgruppen?  
-Relevante frister de burde vite om. 
-Personvern og Office365, er alle tilganger i orden?  
-Har de brukt opp Frifondsmidlene? 
 

8/19 Diskusjon 

Vedtak 

Ungdomskontakt i NU styret 

Styret diskuterer hvordan kommunikasjonen skal foregå mellom NU-styret 

og lokale ungdomslag.  

Skal Glenn fortsette med å videreføre arbeidet fra forrige periode? Hvordan 

går vi frem videre?  

 

Vedtak: Styret vedtar at Glenn utarbeider et utkast til retningslinjer med 

disposisjon for ungdomskontakter til neste møte. Ungdomskontaktene skal 

jmf. Arbeidsplanen følges opp 2 ganger i året: på Vinterleir og Ledermøte.  

 

9/19 Fast sak.  

Diskusjon 

Vedtak. 

 

Arbeidsplan og budsjett 

Styret går gjennom Utkast til budsjett og Arbeidsplanen, og diskuterer 

fremgangsmåte for å oppnå målene, med særlig fokus på personvern! 

 

Vedlegg 1: Arbeidsplan 2018-2020 

Vedlegg 2: Budsjett 2019 



 

Vedtak: Styret vedtar budsjett for 2019, med et tillegg på 8000 kr på andre 

inntekter, som er Thomas’ styrehonorar i NORILCO for 2019.  

 

Styret vedtar en fremdriftsplan for å oppnå målene i arbeidsplanen for 

2018-2020: 

Vi kan søke om midler til sommerleir før 15. mars. Ekstremsport på Voss i 

2019. Søk innen fristen 15. mars.  

Posefestivalen i Re -sommerleir i 2020. Søk innen fristen 15. september.  

Camilla utnevnes til sentral ungdomskontakt for likepersonstjenesten. Et 

dokument med konkretisering av denne rollen skal utarbeides i løpet av 

perioden.  

Camilla kontakter Mage og Tarm-kampanjen for å få et bilag i Dagbladet, og 

vi kan kontakte Helsesista og Tarmbanden for å få de til å framsnakke oss.  

 

10/19 Diskusjon 

Vedtak 

Medlemsmodellen 

Styret diskuterer hvordan NU kan implementere medlemsmodellen i sitt 

arbeid. Alle styremedlemmer har fått boken «Medlemsmodellen» og leser 

denne til neste møte.  

 

NU må alltid ha en plan for rekruttering, siden medlemmer etter hvert blir 

for gamle.   

 

• En i styret kan ha hovedansvaret for et rekrutteringsfokus, og en annen i 

styret kan ha motivasjonskurs for å motivere eksisterende tillitsvalgte. Disse 

rollene kan eventuelt erstatte dagens ”organisasjonspolitisk styremedlem” 

o.l.  

• Ha rutine på å sende ut medlemsundersøkelse annethvert år, med 

spørsmål som for eksempel ”hva kan vi gjøre for deg?” ”Vil du bidra med 

noe?” 

• På arrangementer: Se de som ikke så lett blir sett.  

• Etterstrebe å ha personlig kontakt med medlemmer, og ikke forvente at 

medlemmer tar initiativ etter fellesmailer o.l.  

• Lage brukervennlige instruksvideoer for nye tillitsvalgte. Kanskje bruke 

YouTube som en kanal ved behov.  

• Sørge for at flest mulig medlemmer registrerer NORILCO med avtalegiro. 

• Ringe aktive medlemmer som har glemt å betale kontingenten sin. NU 

mister om lag 40-60 medlemmer hvert år bare fordi de glemmer å betale 

fakturaen sin. 

 



Glenn innleder om rekruttering. Alle styremedlemmene kommer med én 

idé til rekruttering hver til neste møte.  

 

Vedlegg: Mail 26/11 fra Charlotte Ovesson i Trinamai (bokforlaget som har 

gitt ut Medlemsmodellen) -Videresendes til HS i NORILCO, for å få NORILCO 

til å ha et slikt innlegg på Ledermøtet.  

 

Vedtak: Styret leser Medlemsmodellen og tar opp saken på nytt til neste 

møte.   

 

11/19 Vedtak Evaluering og etterarbeid etter Ungdomskonferansen 

Styret evaluerer gjennomføringen av Ungdomskonferansen 2018.  

- sende ut spørreundersøkelse til NUs medlemmer som ikke deltok?  

Undersøkelsen utformes 19. januar på kvelden etter møtet.  

- Oppdaterte styringsdokumenter er publisert på nettsidene.  

 

Vedtak: Styret utformer en spørreundersøkelse og Jonas sender ut en enkel 

spørreundersøkelse til medlemmer som ikke deltok på 

Ungdomskonferansen.  

 

12/19 Orientering 

Vedtak 

Retningslinjer for ledsagere 

Innkommen sak fra Katrine Honningsvåg ang. retningslinjer for ledsagere.  

 

Vedtak: Styret mener det er viktig å ikke diskriminere deltakere som har 

behov for ledsager. Ledsagere må kunne vise til ledsagerbevis. Anikken 

undersøker hvordan ledsagerordningene fungerer kommunalt, og kontakter 

Unge funksjonshemmede for å høre hvordan andre organisasjoner har 

rutiner for å dekke dette. Johanna kontakter Katrine og orienterer om at 

saken er under behandling.  

 

13/19 Vedtak Internasjonalt samarbeid 

Forrige styret ønsket å oppnevne én person i styret med vara som kan ha 

ansvar for kontakt med internasjonale søsterorganisasjoner.  

 

Vedtak: Jonas Fuglseth oppnevnes som hovedkontakt for internasjonalt 

samarbeid, med Ellinor som vara.  

 

14/19 Diskusjon Vinterleir  

Det er 33 deltakere påmeldt, hvorav 7 internasjonale deltakere fra Finland, 

Danmark, Romania, Nederland og Island. Jonas orienterer om 

internasjonale deltakere. Styret ønsker å tilby plass til alle som har søkt. De 



betaler ikke egenandel, og styret kan vurdere i etterkant om de har 

økonomi til å også dekke noe av den enkeltes reisekostnader.  

Foredraget fra Benedicte Larsen fra Hollister blir på kun norsk, og praktisk 

informasjon kan deles ut på engelsk til de internasjonale deltakerne mens 

informasjonen gis muntlig på norsk, slik at begge parter blir inkludert, uten 

at det går på bekostning av de norske deltakerne. Jonas sender ut info til 

dem.  

Glenn og Anikken utformer mail til deltakerne om at de har fått plass.  

Glenn holder i kontakten med Benedicte.  

Camilla har kontakt med foreldrene til de 4 som er med under 18.  

Kristine tar med Nintendo Wee og spill.  

Anikken gjør innkjøp av flere spill på vei til Vinterleiren.  

Sarah kan bistå Ina og Ellinor med å aktivisere deltakerne på hytta.  

 

Vedlegg: Foreløpig deltakerliste.  

 

Få inn i programmet et ledermøte for ledere og ungdomskontakter. mail og 

nettsider for LUL. Politiske saker som Unge funksjonshemmede kan løfte 

frem for oss? Ungdomskontakter.  

 

Vedtak: Styret vedtar arbeidsfordeling og fremdriftsplan for gjennomføring 

av Vinterleiren.  

 

15/19 Fast sak.  

Orientering 

NU i NORILCO-nytt 

Redaksjonen har forespurt NU om de ønsker en fast sak i hvert NORILCO-

nytt dette året. Det kan være en spalte, en pasienthistorie, eller en artikkel 

med tema som engasjerer ungdommene.  

Styret diskuterer hvilke saker de kan bidra med i de ulike utgavene, basert 

på manusfrist(MF) og utgivelsesdato (UGD). 

 

Vedtak: Styret ønsker å bidra med følgende 2siders saker i NN2019:  

                    MF     UGD 

Utgave 1: 11/01-18/02 -  

Utgave 2: 01/03-08/04 – Vinterleir: fokus på de under 18 

Utgave 3: 13/05-17/06 - internasjonalt arb. Intervju fra vinterleir 

Utgave 4: 01/08-16/09 – intervju med unge likepersoner, Unge 

funksjonshemmede 

Utgave 5: 30/09-04/11 – sak om ungdomskontakter, invitasjon til vinterleir 

Utgave 6: 10/11-13/12 – om å engasjere seg i lokale styrer LUL 

 



16/19 Diskusjon Interne retningslinjer for Frifond 

Det er sendt ut mail til alle lokale ungdomslag med ny mal for rapportering 

og veiledning. Regnskapet for 2018 må leveres fra samtlige ungdomslag 

innen 25. januar for å fylle Frifonds krav etter kontrollen de hadde hos oss. 

Styret diskuterer nye retningslinjer for Frifondsmidlene.  

 

Vedlegg: Forslag til nye interne retningslinjer for Frifond 

  

Vedtak: Styret vedtar et forslag til nye retningslinjer for Frifond med 

oppdatert frist for tilbakebetaling av ubrukte Frifonds-midler. Sekretariatet 

sender det til Frifond sammen med rutinebeskrivelse for godkjenning av 

LNU. 

 

17/19 Diskusjon NORILCOs Ungdom på Facebook 

I dag er det kun sekretariatet og styret som administrerer Facebookgruppen 

til NU, men det er et behov for at flere hjelper til for å fange opp upassende 

innlegg, bilder og særlig kommentarer.  

Styret diskuterer mulige løsninger og arbeidsfordeling.  

Det er flere medlemmer i gruppen enn vi har medlemmer i NU, dette burde 

følges opp -ref. sak 10/19. 

 

Vedtak: Styret vedtar en månedlig arbeidsfordeling med ansvar for å 

moderere Facebookgruppa, og publiserer et innlegg for å rekruttere nye 

medlemmer. Alle over 35 år skal slettes som gruppemedlem. Styret tenker 

på å benytte seg av inngangsspørsmålet når man blir medlem av gruppen til 

neste møte.  

Januar: Camilla 

Februar: Anikken 

Mars: Kristine 

April: Ellinor 

Mai: Johanna 

Juni: Jonas 

Juli: Glenn 

August: Camilla 

September: Anikken 

Oktober: Kristine  

November: Ellinor 

Desember: Johanna 

Ina sender ut påminnelse til den enkelte i starten i hver måned.  

 



18/19 Fast sak.  

Vedtak 

Tarmbanden 

Tarmbanden har kontaktet oss og ønsker å samarbeide.  

Positivt at de har tatt kontakt, vi vil gjerne samarbeide.  

Kristine kan gjestesnappe for NORILCOs Ungdom på vinterleir. Vi kan 

publisere reklameinnlegg i Facebook i forkant av leiren.  

Sende en takk for at de hjalp oss med å dele invitasjonen til vinterleiren.  

 

Vedlegg: Mail fra Tarmbanden 

 

Vedtak: Styret vedtar å gå i dialog med Tarmbanden for å se på muligheter 

for samarbeid.  

 

19/19 Fast sak.  

Diskusjon 

Vedtak 

Årsmelding 2018-2020 

Hva kan skrives i årsmeldingen allerede nå?  

Årsmeldingen ligger publisert som et påbegynt dokument her:  

 

Følgende saker kan allerede påbegynnes:  

-styret 

-ungdomskonferansen 

-representasjon 

 

Vedtak: Camilla har hovedansvaret og fordeler arbeidsoppgaver og skriver 

ovennevnte deler til neste møte. Tas opp igjen på neste møte.  

 

20/19 Diskusjon 

Vedtak 

NORILCOs Ungdom på nettsidene 

Styret diskuterer måter for å få lokale ungdomslag til å bli flinkere til å 

oppdatere nettsidene sine.  

 

Vedtak: Styret tar opp temaet på vinterleiren og spør om nettsidene hver 

gang de snakker med LUL i forkant av hvert møte.  

 

21/19 Fast sak.  

Vedtak 

Neste møte 

Styret setter en dato for neste møte. Neste styremøte avholdes i 

forbindelse med vinterleiren 14.-17. mars.  

 

Vedtak: De som har anledning i styret ankommer vinterleir på kvelden 

onsdag 13. mars, styremøtet avholdes torsdag formiddag 

 


