
Protokoll møte nr. 2 

Torsdag 14. mars 2019 kl. 10.00 

Sjusjøen (vinterleir)  

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

KRISTINE JOHANNESSEN 

FRAFALL: JOHANNA HERDIS SVERRISDOTTIR 

REFERENT: INA MERKESDAL FRA ADMINISTRASJONEN 

 

Sak Behandling Tittel og orientering 

22/19 Fast sak.  

Vedtak 

Orientering 

Diskusjon 

Godkjenning av saksliste og referat  

Styret godkjenner referatet fra møte 1, og kommer med eventuelle 

endringer i sakslisten. 

 

Vedlegg: Referat fra møte 1 

 

Vedtak: Referatet fra møte 1 og sakslisten godkjennes uten endringer. 

 

23/19 Fast sak.  

Orientering 

Orienteringer fra HS og foreningen  

 

• Daglig leder har sagt opp, har siste arbeidsdag 31. mars.  

• Ny daglig leder er ansatt: Roy Farstad begynner i mai.  

• Ina konstitueres som fungerende daglig leder i overgangsperioden. 

• Organisasjonskonsulent Marthe har sagt opp sitt vikariat, og slutter 
1. april.  

• Det er ikke ennå fastslått når politisk rådgiver Malin er tilbake fra 
permisjon. 

• Ina jobber med høringssvaret til ny forskrift fra Bufdir 

• Simen og Roy deltar på SIS konferansen i Bergen 7.-8. mars 

• HS- møte 31. mars, Camilla savner informasjon. Orienterer om 
planen fra redaksjonen. 

• Ledermøte: få regnskapet til LUL inn i DA? Camilla tar det opp på HS-
møtet.  

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

 

24/19 Fast sak.  

Orientering 

Unge funksjonshemmede 
Oppdatering fra Marion Alver i styret.  

 



Vedlegg 24.1: Mail om at UF ønsker å øke kontakten med 

medlemsorganisasjoner og besøke oss enten i møte eller på et 

arrangement.  -Ønsker å svare at UF kan gi kurs i Kommunikasjon og Media i 

forbindelse med Ledermøte i oktober. Evt. kan de også delta som 

observatører på hele møtet. Tas opp i HS-møtet.  

Vedlegg 24.2: Mail ang. Arendalsuka og medlemstilbud -brukes til artikkelen 

vi skal lage om Unge funksjonshemmede i Norilco-nytt.  

Vedlegg 24.3: Referansegruppe til UF sitt FHS prosjekt. Ingen i styret har 

gått på Folkehøgskole, og ønsker dermed ikke å sitte i referansegruppen.  

Vedlegg 24.4: Inkluderende skole på Arendalsuka. Camilla spør HS hva de 

planlegger på Arendalsuka, og spør på neste møte om noen fra NU evt. kan 

delta.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

25/19 Fast sak.  Oppdateringer fra lokale ungdomslag  

NU Nordland -Glenn orienterer 

To nye jenter vil starte opp nytt lokallag. Kristian ønsker å være med videre i 

styret, men ønsker ikke å ha hovedansvaret.  Planlegger et årsmøte i slutten 

av april. Glenn sender ut en mail til dem i dag, og prater med Maya som er 

med på leiren, og hjelper dem i gang med årsmøtet.  

 

NU Oslo -Anikken orienterer 

Belal sliter med å få nok oppmøte på aktiviteter. Må oppdatere nettsidene.  

 

NU Bergen -Johanna har sendt orientering på e-post 

Her er info frå NU Bergen og ny leiar Katrine Honningsvåg 

- Gjennomført årsmøte i februar med 5 deltakarar.  

Styremedlemer - Silvia Grotle og Stine (nytt medlem).  

Økonomi – Johanna 

- Katrine har begynt på ringerunde til nye medlemmer.  

- Planar om medlemskveld i samarbeid med Boots i løpet av våren. Ellers 

frifondstur og julebord til hausten. 

NU Sør-Trøndelag – Jonas orienterer 

Ingen er interessert i å fortsette i styret. Glenn sender ut en tilsvarende mail 

som ble sendt ut i Nordland, og prøver å få arrangert et årsmøte, og ser om 

noen kunne tenke seg å sitte i styret 

 

NU Sør-Vest -Camilla orienterer 

10 deltok på årsmøte i Kristiansand, med Go-cart og hotell. Fokus på å 

holde egenandelen nede. Fått to nye styremedlemmer, og får stadig nye 



medlemmer inn. Kontakter alle nye medlemmer på Facebook. Skuffa over 

at DA har svært høye egenandeler på arrangementer.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

26/19 Diskusjon 

Vedtak 

Ungdomskontakt i NU styret 

Glenn sender ut en forespørsel med punkter om hva rollen som 

ungdomskontakt innebærer som sendes ut til alle ungdommer. 

  

Styret ønsker å forenkle driften for LUL, og bistå i større grad med de 

obligatoriske styre-oppgavene. Blant annet ved å utarbeide maler og 

styringsdokumenter.  

Glenn utarbeider dokumenter på følgende og legger ut i SharePoint:  

- Oppstart av LUL 

- Drift av LUL-årsmøte, årsmelding, årsregnskap (minimum) 

- Forslag til invitasjon til årsmøte 

- Forslag til protokoll fra årsmøte 

- Eksempel på invitasjon til arrangementer 

- Eksempel på LUL vedtekter 

 

Vedtak: Styret godkjenner punktene Glenn utformer før de sendes ut.  

 

27/19 Diskusjon 

Fast sak.  

Arbeidsprogram 

Styret går gjennom Arbeidsplanen og diskuterer fremgangsmåte for å 

oppnå målene. Skal jobbe på spreng for å på søkt ExtraStiftelsen om 

ekstremsport-sommerleir innen 15. mars, og om «posefestivalen i Re» 

innen 15. september. Sistnevnte snakkes om på neste styremøte. NU skal i 

løpet av perioden utarbeide et dokument som konkretiserer rollen som 

ungdomskontakt for likepersonstjenesten, og vi ønsker å ha kontakt med 

Mage og Tarm-kampanjen, Tarmbanden og Helsesista.  

Camilla snakker med mannen bak Drittsekken stomidesign 

Camilla kontakter Mage- og tarmkampanjen for et samarbeid om en 

nasjonal mediesak.  

Kristine og Anikken får ansvar for å kontakte Helsesista.  

Vi gjestesnapper for Tarmbanden på søndag og mandag fra Vinterleiren.  

Ina lager en liste over alle i aldersgruppen som har forfalte fakturaer for 

2019, Camilla fordeler oppgaver i styret, slik at alle kontakter noen på 

messenger og spør om de har glemt å betale.  

 

Vedlegg 1: Arbeidsplan 2018-2020 

Vedlegg 2: Budsjett 2019 



 

Vedtak: Styret tar saken til orientering og diskuterer ytterligere 

konkretiseringer av handlingsplanen. 

 

28/19 Diskusjon 

Vedtak 

Medlemsmodellen 

Styret diskuterer hvordan NU kan implementere medlemsmodellen i sitt 

arbeid. Alle styremedlemmer skal nå ha lest boken. HS ønsker å vurdere 

tilbudet fra Charlotte Ovesson om et innlegg på neste Ledermøte, men de 

ønsker 30 000 kr per person som kommer og holder innlegget, så HS må 

vurdere hvor mye de vil legge i det.  

 

Hvert styremedlem gis anledning til å presentere en idé for å rekruttere 

flere medlemmer.  

Camilla, Kristine og Ellinor: Vervekampanje for ungdom, lik som i fjor. Vi har 

fått forespørsler om folk som spør om hvordan man verver. Alternative 

premier: Gavekort på kino, sydde stomiposer, gimmicks fra leverandører.  

Anikken: mer aktivitet på Nettsidene, Instagram og Tarmbanden. Samarbeid 

med sykehus.  

Glenn: Aktive ungdomskontakter som kan rekruttere lokalt.  

Jonas: Invitere med flere enn sitt eget distrikt på aktiviteter 

 

Vedtak: Styret legger en strategi for å implementere Medlemsmodellen i 

sitt arbeid.  

 

29/19 Vedtak Evaluering og etterarbeid etter Ungdomskonferansen 

Styret evaluerer svarene på undersøkelsen Jonas sendte ut etter forrige 

møte. Det er kommet inn 44 besvarelser.  

 

Vedlegg: Resultater fra undersøkelsen.   

 

Vedtak: Styret tolker evalueringen som at det er positivt å arrangere 

Ungdomskonferansen samme helg som Rep-møte.    

 

30/19 Orientering 

Vedtak 

Retningslinjer for ledsagere 

Anikken orienterer om responsen på sin oppfølging av saken etter sist 

møte.  

 

Selv om de har ledsagerbevis må man på alle arenaer i samfunnet betale 

full pris.  Ina kontakter Unge funksjonshemmedes ansattenettverk, og hører 

hva de gjør i andre organisasjoner.  

 



Vedtak: Styret diskuterer mulige veier videre. 

31/19 Vedtak Internasjonalt samarbeid 

På sist møte ble Jonas oppnevnt til hovedkontakt for internasjonalt 

samarbeid, med Ellinor som vara. Styreleder savner respons på mail utsendt 

ang. internasjonale prosjektmidler, søknadsfristen gikk ut 28. februar.   

 

Vedlegg: Mail om internasjonale prosjektmidler.  

 

Vedtak: Styret vurderer å søke ordningen neste gang midlene utlyses.  

 

32/19 Diskusjon Vinterleir  

Arrangementsansvarlige legger frem status og eventuelle utfordringer som 

må løses.  

 

- Gjennomgang av matlisten 

- Informer om: velkommen, sengetøy og håndkler, navnene står på 

dørene, brannsikkerhet, internasjonale deltakere, personer under 

atten, nødskjema, reiseregning, koder til døra, kjøkkenvakt, toalett, 

bare å forsyne seg av mat utenfor måltider. Si ifra hvis du er syk, møt 

til oppsatt program. Presentasjonsrunde på valgfritt språk.  

- Fastsetter saksliste for møte med ledere på leir:  

o Ungdomskontakter -Glenn 

o Nettsider -Ina og Glenn 

o Personvern - 

o Rekruttering 

- Edruvaktliste: 

Torsdag: Ina, Glenn, Camilla 

Fredag: Ellinor, Ina, Jonas 

Lørdag: Kristine, Anikken 

- Styret må passe på at sjokolade og potetgull står fremme, og at 

kjøleskapet er fullt av brus 

- Kjøkkentjenestefordeling. Ina er ikke oppsatt på noen vakt, men 

passer på at alle kommer når de er satt opp.  

- Romlisten er klar og skal printes ut.  

- Plan for aktiviteter på hytta (Ina, Ellinor og Sarah fikser) 

  

1 avmelding, 36 gjenstående deltakere.  

 

Vedtak: Styret vedtar endelig arbeidsfordeling for Vinterleiren.  



33/19 Fast sak.  

Orientering 

NU i NORILCO-nytt 

Som vedtatt på sist møte skal NU bidra med en sak hver utgave av NN. 

Styret avklarer hvem som har ansvar for å skrive de førstkommende sakene, 

og ta tilhørende bilder.   

 

Utgave 2: Vinterleir: fokus på de under 18 - Ina 

Utgave 3: Internasjonalt arb. Intervju fra vinterleir -Jonas  

Utgave 4: Intervju med unge likepersoner -Anniken og Kristine,  

Unge funksjonshemmede intervju med Marion -Camilla 

Utgave 5: Sak om ungdomskontakter -Glenn  

invitasjon til vinterleir -Anikken og Glenn  

Utgave 6: Om å engasjere seg i lokale styrer LUL (Nordland?)-Camilla og Glenn 

 

I tillegg kunne vi skrevet saker om drittsekken stomidesign, tarmbanden og 

helsesista.  

 

Vedtak: Styret vedtar arbeidsfordeling i forbindelse med sakene til NN.   

 

34/19 Diskusjon 

Vedtak 

Interne retningslinjer for Frifond 

Frifonds retningslinjer er endret, som påvirker retningslinjene vi vedtok sist 

møte. Sekretariatet ønsker en diskusjon om hvordan vi på enklest mulig 

måte kan fordele midlene etter de nye retningslinjene. Saken legges frem 

muntlig av sekretariatet på møtet for å legge frem saken enklest mulig.  

 

Valgfritt: se retningslinjer for Frifond organisasjon her.  

 

Vedtak: Styret utsetter saken til et e-postmøte etter leiren, sammen med 

fordeling av frifondsmidler til lokale ungdomslag.  

 

35/19 Fast sak.  

Vedtak 

Tarmbanden 

Camilla har allerede gjestesnappet privat, og skal snappe på søndag, og NU 

skal gjestesnappe for Tarmbanden på årets vinterleir på mandag, med tema 

om mat man tåler og ikke tåler. Kristine er blitt tilbudt å bli fast snapper for 

NU.  

 

Vedlegg: mail fra Tarmbanden angående samarbeid 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

 

36/19 Fast sak.  

Diskusjon 

Vedtak 

Årsmelding 2018-2020 

Camilla orienterer.  

Hva kan skrives i årsmeldingen allerede nå?  

https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond/frifond-organisasjon/retningslinjer/


Årsmeldingen ligger publisert som et påbegynt dokument her:  

https://norilco.sharepoint.com/:w:/r/NU/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B13A4BEB5-F1E1-442F-A6FA-

485FC2EAB199%7D&file=A%CC%8Arsmelding%20NU%202018-

20.docx&action=default&mobileredirect=true  

 

Arbeidsliste:  

-styret -skrevet ferdig.  

-representasjon -er påbegynt 

-vinterleir -skal skrives av Glenn og Anikken 

-ungdomskonferansen -Camilla 

- ledsagerordningen -Anikken 

- internasjonalt arbeid -Jonas og Ellinor 

- Ungdomskontakter -Glenn 

- samarbeid med tarmbanden -Kristine 

- medlemsmodellen, rekruttering -Johanna 

 

Camilla fordeler ansvar i styret om hvem som har ansvar for å skrive ferdig 

hvilke avsnitt.  

 

Vedtak: Styret fordeler arbeidsoppgaver og skriver ovennevnte deler til 

neste møte. Tas opp igjen på neste møte.  

 

37/19 Diskusjon 

Vedtak 

NU-mailen 

Camilla orienterer om administrering av mailen. Det har vært mye mailer i det 

siste. HUSK å gi beskjed til Camilla om det er åpnet noen mailer eller om dere har 

svart på noen. Blir lettere å holde oversikt da. Ønsker også tilbakemelding om at 

mailene er mottatt og sett. 

 

1. Mail fra Charlotte Børke 21/1- angående en ung gutt som ønsker å bli 
medlem. Camilla har både svart på mailen og ringt vedkommende for 
informasjon om NU.  

2. Glenn og Anikken har sett alle videresendte mailer ift. vinterleiren?  
3. Mail fra Ina 12/2 om invitasjon til kontaktkonferanse mellom barne- og 

ungdomsorganisasjonene og barne- og familieministeren. Frist har gått ut.  
4. Mail fra Linn Christine Finstad- Camilla har svart og forsøkt å kontakte 

henne via telefon.  
5. Mail fra Lisa Nome mottatt 1/3 – søker ungdommer til Ungdomsråd 

ved LDS. Kall det gjerne «barn/unges svar på Brukerutvalget».—> gjerne 
legge ved mailen som et vedlegg til sakslisten.    

 
Vedlegg: mail fra Lisa Nome ang. Ungdomsråd på Lovisenberg 

 

Vedtak: Styret diskuterer behandling av de ulike henvendelsene.  

https://norilco.sharepoint.com/:w:/r/NU/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B13A4BEB5-F1E1-442F-A6FA-485FC2EAB199%7D&file=A%CC%8Arsmelding%20NU%202018-20.docx&action=default&mobileredirect=true
https://norilco.sharepoint.com/:w:/r/NU/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B13A4BEB5-F1E1-442F-A6FA-485FC2EAB199%7D&file=A%CC%8Arsmelding%20NU%202018-20.docx&action=default&mobileredirect=true
https://norilco.sharepoint.com/:w:/r/NU/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B13A4BEB5-F1E1-442F-A6FA-485FC2EAB199%7D&file=A%CC%8Arsmelding%20NU%202018-20.docx&action=default&mobileredirect=true
https://norilco.sharepoint.com/:w:/r/NU/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B13A4BEB5-F1E1-442F-A6FA-485FC2EAB199%7D&file=A%CC%8Arsmelding%20NU%202018-20.docx&action=default&mobileredirect=true


38/19 Diskusjon 

Orientering 

Facebookgruppen 

Hvordan har ordningen med ansvarlig for moderering på Facebook fungert?  

Anikken og Kristine deler sine erfaringer med ansvar for februar og mars.  

Vi må være flinke til å huske å kommentere «snakk med helsepersonell» slik 

at ikke alle kommentarene går på egne erfaringer. Lurt å sette på varsel 

sånn at man får informasjon hver gang noen publiserer. Kan også bli flinkere 

til å dele relevante artikler.  

 

Camilla skal begynne med arbeidet med å «luke bort» de som ikke lenger er 

i NUs målgruppe.  

 

Vedtak: NU tar saken til orientering. 

39/19 Orientering Likepersonstjenesten 

7 personer under 35 er påmeldt til likepersonskurset 3.-5. mai, deriblant 

Anikken og Kristine fra styret.  

Camilla orienterer om aktiviteten som har vært i forbindelse om at hun er ung 

likepersonskontakt i NORILCO. 

 

Vedtak: styret tar saken til orientering.  

 

40/19 Fast sak.  

Vedtak 

Neste møte 

Det legges opp til at neste møte avholdes på Skype.  

 

Vedtak: Styret setter en dato for neste møte.  

 

 


