
Referat møte nr. 4 

11. juni 2019 kl. 17.30. Sak 46 til og med 

61 behandles. 

18. juni 2019 kl. 19.00. Sak 62 til og med 

69 behandles. 

Skype 

 
TILSTEDE 11/6/19: CAMILLA TJESSEM, JONAS FUGLSETH, GLENN NEVLAND, ANIKKEN NORHAUG, KRISTINE 

JOHANNESSEN 

TILSTEDE 18/6/19: CAMILLA TJESSEM, GLENN NEVLAND, ANIKKEN NORHAUG, KRISTINE JOHANNESSEN. JOHANNA H. 

SVERRISDOTTER TILSTEDE VED SAK 68 OG 69. 

REFERENT: MAREN SANDLI JOHNSEN FRA ADMINISTRASJONEN 

INA MERKESDAL DELTAR SOM OBSERVATØR FRA SEKRETARIATET 

46/19 Fast sak.  

Vedtak. 

Godkjenning av saksliste og referat  

Styret godkjenner referatet fra møte 3, og kommer med eventuelle 

endringer i sakslisten. 

 

Vedtak: Referatet fra møte 3 og sakslisten godkjennes med “Sentrale 

samlinger” som ny sak nr. 68. 

 

47/19 Fast sak.  

Orientering 

Orienteringer fra HS og sekretariatet 

- Maren har fått tilbud om forlengelse, og tar over som vikar for Ina i 

oktober.  

- Det jobbes mye politisk med kuttene på blåreseptlisten. 

- Vi fikk ikke støtte fra Stiftelsen DAM (tidl. ExtraStiftelsen) til 

sommerleir.  

- Vi får tildelt Frifondsmidler denne måneden, og utbetaler støtten 

videre til lokale ungdomslag fortløpende etter Vedtake 

fordelingsnøkkel.  

- Det vil være ansatte på jobb i sekretariatet gjennom hele 

sommeren. Ina har ferie 1.-21. juli.  

- NORILCOs reklame ble sendt på reklamefri dag 9. juni.  

- Ina informerer om mulige endringer i Fordelingsutvalg-grunnlagstall 

for 2018, så vi kanskje får mer penger. 

- Jonas blir med på HS-møte i september som Camillas vara. 

 



Vedtak: styret tar saken til orientering. 

 

48/19 Orientering Evaluering Vinterleir 

Styret går igjennom tilbakemeldingene fra både norske og internasjonale 

deltakere på vinterleir. Glenn og Anikken orienterer.  

 

Tilbakemeldinger: veldig gode tilbakemeldinger, fornøyde deltakere. 

Eneste negative tilbakemeldingen: deltakerne ønsker billettene tidligere. 

Sette tidligere frist for Svein.  

 

Vedlegg ettersendes av Glenn.  

 

Vedtak: styret tar saken til orientering. 

 

49/19 Fast sak.  

Orientering 

NU-mailen 

Camilla orienterer om henvendelser som er sendt til fellesmailen.  

 

Kommet invitasjoner til diverse arrangementer, men ingenting som har 

vært aktuelt å delta på noe av det som er kommet inn. 

 

Av relevante mailer har Ina lagt ut det relevante på facebook (f. Eks. 

Podcast). 

 

Vedtak: styret tar saken til orientering. 

 

50/19 Fast sak.  

Orientering 

Unge funksjonshemmede 

Camilla orienterer om rapport fra Marion Alver, NUs representant i Unge 

funksjonshemmedes styre.  

 

Marion stiller ikke til gjenvalg. Må tenke på om NU har noen aktuelle 

representanter.  

 

Mail fra Marion Alver i UF: 

“Her kommer en forsinket oppdatering: 

UF jobber mye med CRPD, som er FN-konvensjonen om rettigheter for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. En representant fra Sekreteriatet er 

nå i New York på statpartsmøte ang dette. Flere fra sekreteriatet deltok 

også når representanter fra Regjeringen var på høring i Geneve, hvor tema 



var hvordan Norge oppfyller konvensjonen. Dere har kanskje lest at Norge 

der fikk sterk kritikk. 

Jeg var selv nylig i Brussel sammen med Emilie i styret, på 

generalforsamlingen til European Disability Forum. Her knyttet vi bånd til 

flere unge i andre land, og fikk spesielt god kontakt med ungdommene som 

kom fra våre naboland Danmark og Island.  

5. juni ble rapporten "Kjønnsdelte hjelpemidler?" lansert på et 

frokostseminar. Rapporten er utarbeidet av Likestillingssenteret, og jeg har 

vært med i referansegruppe til prosjektet.  

26. juni inviteres alle medlemsorganisasjoner til Nettverksmøte: 

https://ungefunksjonshemmede.no/politisk-nettverk-mote/  

Prosjektet "Hva skal jeg si?" handler om seksualtekniske hjelpemidler. Vi 

ønsker å kartlegge om tilbudet rundt disse hjelpemidlene er god nok i dag 

og hva som evt kan bli bedre. Vi har laget en spørreundersøkelse som er 

åpen frem til 15. juni 

https://ungefunksjonshemmede.no/sporreskjema-hva-skal-jeg-si/  

Jeg har delt info om dette på NU sine fb-sider tidligere. 

Vi vil delta på Arendalsuka i august, men jeg har ikke oversikt foreløpig over 

hvilke arrangementer vi vil delta på/arrangere selv.  

01.11.19 er det tid for Generalforsamling. Da håper vi at NU stiller med 

noen representanter. Som tidligere nevnt ser det ut til at jeg ikke kan ta 

gjenvalg fordi jeg blir 36 i neste valgperiode og det ikke lenger er mulig å 

kun stå på valg for ett år.  

Vil derfor oppfordre dere til å vurdere om det er andre kandidater som kan 

meldes inn som potensielle styremedlemmer.” 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Se sak 67.  

 

51/19 Diskusjon 

Vedtak 

Facebookgruppa NORILCOs Ungdom 

• Evaluering av ordningen der én har hovedansvaret for moderering 

en mnd.  

Ordningen fungerer godt. Bra at man får et automatisk tilsendt varsel når 

det er sin måned.  

 

• Fungerer retningslinjene/reglene i gruppen, eller bør de 

oppdateres? Tilbakemelding fra et medlem mener det burde være 

tillatt å publisere innlegg som kan være til nytte for andre, når man 

https://ungefunksjonshemmede.no/politisk-nettverk-mote/
https://ungefunksjonshemmede.no/sporreskjema-hva-skal-jeg-si/


ikke tjener penger på det -selv om det er linker til egne fora i sosiale 

medier eller blogger.  

Styret diskuterer, og mener at retningslinjene kom for en grunn. Tidligere 

var det veldig mange som reklamerte for egne kanaler i gruppen, og det ble 

oppfattet som spam fordi det ble for mye. Det er også en fin kvalitetssikring 

i at andre må dele linker til andre enn seg selv, da en selv gjerne er inhabil i 

hvor godt ens eget innhold er.  

 

• Det trengs en opprydning der de utenfor målgruppen lukes ut av 

gruppen. 

Camilla har begynt å jobbe i Boots, og melder seg derfor inhabil i saken om 

rydding av medlemmer i Facebook-gruppa. Alle styrets medlemmer 

fungerer som administratorer av gruppa, i tillegg til sekretariatet. 

Bandasjister og leverandører skal ikke være medlemmer i gruppa, og 

personer over 35 år skal heller ikke være medlemmer. Jonas skriver et 

fellesinnlegg om at alle over 35 år kan melde seg ut selv, og at det vil bli 

gjort en gjennomgang av gruppens medlemmer. Vi antar at de fleste 

bandasjister er over 35 år, og at disse dermed vil gå ut med de andre over 

35 år. Jonas skriver innlegget på gruppa, og Anikken begynner med rydding. 

Ina bidrar med medlemsliste, slik at man ser hvem som er medlem og ikke.  

 

Vedtak: Alle styrets medlemmer fungerer som administratorer av gruppa, i tillegg 

til sekretariatet. Personer over 35 år skal ikke være medlemmer i 

Facebookgruppen. Jonas skriver et innlegg på gruppa om at alle over 35 år kan 

melde seg ut selv, og at det vil bli gjort en gjennomgang av gruppens medlemmer. 

Anikken begynner med å fjerne medlemmer over 35 år fra gruppa. Ina bidrar med 

medlemsliste, slik at man ser hvem som er medlem og ikke. 

52/19 Diskusjon 

Vedtak 

Likepersonstjenesten 

Kristine og Anikken deltok på likepersonskurset 3.-5. mai og orienterer fra 

dette.  Camilla ønsker at noen andre i NU kan ta over rollen som ung 

likepersonskontakt. Styret foreslår å spørre Trond Stensås eller Hanne 

Fjellheim.  

 

Vedtak: styret foreslår Hanne eller Trond som ny ung likepersonskontakt for 

NU. Camilla tar kontakt og saken følges opp på neste styremøte. Camilla har 

kontaktet Trond, som takket nei. Skal snakke med Hanne. 

 

53/19 Fast sak 

Orientering 

Oppdatering fra lokale ungdomslag 

Glenn har opprettet gruppen «styremedlemmer i NORILCOs Ungdom lokale 

ungdomslag» på Facebook, og avholdt en live-sending med opplæring i 

publisering på hjemmesiden og Office365 den 3. juni kl. 20:06.  



Glenn orienterer om behov for oversikt over de ulike styrene, og om 

ungdomslagenes bruk av NORILCO-e-postene sine. Det var få tilskuere, men 

positive tilbakemeldinger fra de som så live-sendingen.  

 

NU Nordland – Glenn orienterer 

Nyoppstartet styre. Fått oppstartshjelp av Glenn. Lange og dyre reiseveier, 

derfor vanskelig å få oppmøte på aktiviteter. Kan få hjelp til å søke lokale 

ordninger om prosjektmidler til aktiviteter.  

 

NU Oslo – Anikken orienterer 

Ønsker mer samarbeid med Akershus, få med flere deltakere.  

 

NU Bergen (Johanna orienterer skriftlig):  

Nylig sendt ut invitasjon til medlemskveld med Boots i sept og det er satt 

dato for julebord fredag same helg som DA har julebord. Det har vore 

vellykka siste åra. Ellers var det lite å melde. 

 

NU Sør-Trøndelag – Jonas orienterer 

Lite aktivitet, få som ønsket å stille opp til å stille til styret. Årsmøtet er 

avholdt, og ny leder i NU Sør-Trøndelag kom endelig på plass. Styret er 

opptatt av å gi de den all den hjelp og oppfølging de trenger.  

 

NU Sør-Vest – Camilla orienterer 

Skal ha mulighet til å melde seg på og være med på DAs arrangementer, 

lavere egenandel. Ble invitert med til Polen av Aust-Agder, men fikk ikke 

noe respons fra medlemmer. Fått økonomisk støtte fra Sør-Rogaland og 

Vest-Agder. 20.-22. september er det arrangement i Stavanger for 

ungdommene. 

 

Vedtak: Alle kontaktpersoner må spørre “sin” LUL om de har sjekka 

NORILCO-mailen. Sett på automatisk svar hvor det står noe om hvor ofte 

mailen besvares, og hvor man kan ta kontakt dersom det haster etc. Ta 

kontakt med LUL og minn dem på at personopplysninger skal ligge på skyen, 

ikke på PC-en før neste møte. 

 

54/19  Retningslinjer for ledsagere 

Oppfølging av sak 30/19 fra møte 2. Ina og Anikken orienterer.  

 

Ina har innhentet erfaringer fra andre organisasjoner tilknyttet Unge 

funksjonshemmede, og fikk tilbakemelding om ulik praksis hos de 

forskjellige foreningene. Noen organisasjoner tok lik pris for ledsager og 



deltaker, andre tok redusert pris for ledsager, mens andre igjen dekket alle 

kostnadene for ledsagere som et tilretteleggingstiltak. Samtlige oppfordret 

ledsagere til å kun være med i programmet ved behov, og oppfordre til at 

deltakeren kan utfordre seg selv mest mulig på egenhånd.  

 

Det er ingen forpliktelser til en praksis som vi må følge, styret må derfor 

selv diskutere og komme frem til en løsning de kan stå inne for på vegne av 

NORILCOs Ungdoms fremtidige håndtering av slike tilfeller.  

 

Innstilling A: Styret ønsker at NORILCOs Ungdom har en praksis der 

ledsagere som hovedregel alltid betaler tilsvarende egenandel som en 

vanlig deltaker på arrangementer og få dekket reisekostnader som en vanlig 

deltaker. 

 

Innstilling B: Styret ønsker at NORILCOs Ungdom har en praksis der 

ledsagere som hovedregel alltid betaler halvparten av en vanlig egenandel 

og egne reiseutgifter på arrangementer. 

 

Innstilling C: Styret ønsker at NORILCOs Ungdom har en praksis der 

ledsagere som hovedregel fullfinansieres på arrangementer. 

 

Styret synes det er en vanskelig beslutning, og vil ta den opp på 

ungdomskonferansen for å få alle de tillitsvalgte med på diskusjonen.  

 

Vedtak: Saken tas opp på Ungdomskonferansen. 

 

55/19 Orientering Fordelingsutvalget -kontroll 

Ina orienterer om resultatet fra kontrollen 11. juni. Trenger signert 

regnskap, årsmøteprotokoll og årsmelding. Ina sender påminnelsesmail 

LUL-lederne. Glenn sender ut årsmeldingen han har skrevet, slik at andre 

LUL kan bruke det som mal. 

 

Vedtak: styret tar saken til orientering. 

 

56/19 Fast sak.  

Orientering 

Diskusjon 

Gjennomgang av arbeidsprogram 

Gjennomgang av arbeidsprogrammet.  

Opplæring i organisasjonsarbeid mangler. Se sak 66/19.  

Formulere hva rollen som ungdomskontakt skal være på neste styremøte 

(Glenn har et skriv om saken som kan jobbes videre på). 

 

Vedtak: styret tar saken til orientering. 



 

57/19 Fast sak.  

Diskusjon 

Vedtak 

Årsmelding 2019 

Camilla orienterer. Det skal fordeles oppgaver om hvem som skal få ansvar 

for å skrive de ulike avsnittene til årsmeldingen 2019.  

Styret tar en gjennomgang av hva som er ferdig, nye saker som skal inn, og 

hva som kan påbegynnes.  

 

Her er et gjensyn med arbeidslisten fra sak 36/19 fra Møte 2:  

 

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 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Hvert styremedlem lager seg rutiner 

for å følge opp sine ansvarsoppgaver ifm. Årsmeldingen og sørger for at 

teksten svarer på arbeidsprogrammet. Ina anbefaler alle å lage en 

påminnelse i kalenderen slik at dette ikke blir glemt. 

 

58/19 Orientering Samarbeid med Tarmbanden 

Camilla er fast gjestesnapper både privat og for NU. Gode tilbakemeldinger.  

Kristine kommer ikke inn på snappen til Tarmbanden, og har derfor ikke 

hatt mulighet til å snappe for dem ennå.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

 

59/19 Orientering Ungdomskontakt 

Glenn orienterer. Retningslinjene for hva ungdomskontakt skal gjøre må 

finpusses. Glenn tar kontakt med enkeltindivider og høre om de kan tenke 

seg å gjøre jobben, fremfor å sende ut felles-mailer/henvendelser. 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 



60/19 Orientering Forenkling av interne prosesser 

Glenn orienterer.  

Alle lokale ungdomslag skal levere signert årsmelding med styreliste, 

regnskap og årsmøteprotokoll i tråd med retningslinjer for Frifond og 

Fordelingsutvalget, de dokumentene som ikke allerede ligger i SharePoint 

må innhentes. Styret diskuterer nye maler for rapportering.  

 

Glenn kontakter Frifond og ser på mulighetene for at DA kan føre LUL sine 

regnskap, mens LUL fremdeles har den juridiske beslutningsmyndigheten 

over midlene.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sekretariatet sørger for at alle 

dokumenter som er sendt inn ligger lagret i SharePoint.  

 

61/19 Diskusjon 

Vedtak 

Medlemsmodellen 

Oppfølging av sak 28/19 fra møte 2, der det ble diskutert ting som:  

- vervekampanje for ungdom 

- mer aktivitet på nett og i sosiale medier 

- samarbeid med sykehus 

- Rekrutterende ungdomskontakter lokalt 

- Invitere utover eget distrikt på aktiviteter 

 

Styret fortsetter å dele på Instagram og Facebook (Snapchat). 

 

Samarbeid med sykehus gjøres av NORILCOs DA, ikke NU. 

 

Invitere utover eget distrikt bør gjøres via DA for å legge til rette for bedre 

dialog og samarbeid.  

 

Vedtak: Styret vedtar en ny vervekampanje med trekning på vinterleir. Det 

skal kun trekkes én vinner blant medlemmene som verver. NU annonserer 

kampanjen i august, og sender ut en påminnelse etter Ledermøtet. Frist: 

Trekning på vinterleir 2020. Premien (noise-cancelling hodetelefoner) 

trekkes blant alle som vervet, etter samme retningslinjer som i fjor. Maren 

kjøper inn premien. 

 

62/19 Fast sak NU i NORILCO-nytt 

Har levert:  

Utgave 2: Å være yngst på vinterleir 

Utgave 3: Internasjonale deltakere på vinterleir + intervju med unge 

likepersoner. 



 

Skal levere:  

Utgave 4: Intervju med Marion Alver om Unge funksjonshemmede 

Manusfrist: 1. august. Ansvarlig: Camilla 

Utgave 5: Ungdomskontakter 

Manusfrist 30. september. Ansvarlig: Anikken og Glenn 

Utgave 6: Om å engasjere seg i lokale styrer  

Manusfrist: 10. november. Ansvarlig: Glenn og Camilla 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

 

63/19 Diskusjon 

Vedtak 

Ledermøte 

Ledermøte avholdes 25.-27. oktober 2019 i Lillestrøm. Hele NU-styret er 

invitert etter oppdateringen i vedtektene fra sist representantskapsmøte.  

Hvem kan delta?  

 

Vedtak: Følgende styremedlemmer har anledning til å delta på Ledermøte: 

Anikken, Kristine, Glenn, Camilla, Ellinor, Jonas og Johanna. 

Ny kommunikasjonsrådgiver ansettes i Unge funksjonshemmede, og har 

sagt at de kan holde kurspakke om medier og kommunikasjon på møtet. 

 

64/19 Orientering Økonomi 

Ina legger frem problematikken knyttet til å hente ut regnskapsrapporter 

for NU, når Roy er ny, og NUs regnskap i praksis kun er en note i NORILCOs 

regnskap. Administrasjonen skal se på muligheten for å gjøre dette lettere.  

Det ser ut til at vinterleiren hadde utgifter på omtrent 182 000 kr, med 

inntekter fra egenandeler på 23 000 kr. Egenkapitalen fra 2017 var 186 500 

kr, men regnskapet for 2018 er ikke lagt frem for NU styret ennå.  

 

Vedtak: styret tar saken til orientering.  

 

65/19 Diskusjon  

Vedtak 

Tid og sted for julebord 

Siden Ina er hjemme i permisjon i desember vil det ikke bli mulig å avholde 

årets julebord i Revetal som vanlig. NU må derfor begynne planleggingen av 

tid og sted for julebordsmøtet, og gjøre en økonomisk vurdering av dette.  

 

Vedtak: Julebord avholdes hjemme hos Glenn og Camilla i Stavanger. Etter 

en avstemning på Facebook settes datoen til 15.-17. November. Camilla, 

Glenn, Jonas, Maren, Anikken, Kristine, Ellinor og Johanna har skrevet at de 

kommer.  

 



66/19 Diskusjon  

Vedtak 

Organisasjonskurs 2020 

Styret vurderer behovet og de økonomiske mulighetene for et 

organisasjonskurs for frivillige i NU i 2020. Siden tallene for økonomien ikke 

er helt sikre ønsker styret å avvente avgjørelsen til regnskapet for 2018 er 

godkjent.  

 

Vedtak: Styret ønsker å prøve med flere live-sendinger og 

instruksjonsvideoer dette året, og se om det lar seg gjøre å kombinere 

vinterleiren 2020 med et organisasjonskurs.  

Kan søke om penger til å avholde kurs. Styret ønsker å jobbe for å ha et eget 

organisasjons- og motivasjonskurs i 2021. 

 

67/19 Diskusjon  

Vedtak 

Unge funksjonshemmedes generalforsamling 

Unge funksjonshemmede avholder sin generalforsamling 1.-3. november 

2019 på Scandic Oslo Airport. NU kan sende 4 representanter.  

Påmeldingsfristen er 1. oktober.  

 

Vedtak: Styret lager avstemming på Facebook på hvem som kan bli med. 

Ingen i styret som deltok på styremøtet har mulighet til å delta. styret 

ønsker å melde Maren på fra sekretariatet. Sekretariatet sender en 

henvendelse om at lokale ungdomslag kan melde sin interesse til styret 

innen neste styremøte, så godkjenner styret øvrige representanter på neste 

møte, og bestemmer hvem som blir delegater og observatører.  

 

68/19 Fast sak 

 

Sentrale samlinger 

Familiesamling  

Camilla og Anikken er påmeldt. Camilla har kontaktet Siri Lauvrak for å høre 

om Familiegruppa ønsker at NU bidrar med noe, men ikke fått noe 

tilbakemelding fra Siri ennå. 

30+ samling 

30+: Foreløpig 55 søkere, vi har 35 plasser. Jonas skulle opprinnelig være 

med, men verken han eller Camilla hadde mulighet, så Odd Magne fra HS 

tar plassen i stedet. Jonas (Odd Magne), Kathinka og Annlaug er 

samlingsledere, og hjelper til med planleggingen.  

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 



 

69/19 

 

Fast Sak 

Neste styremøte 

Styret fastsetter dato og tidspunkt for neste styremøte.  

 

Ina, Maren og Camilla skal gjøre mer forarbeid før neste styremøte for å 

korte ned tiden på neste møte. 

 

Innstilling: Neste møte avholdes: 12. September. Klokka 19. 

Camilla, Anikken, Kristine, Ellinor og Johanna har skrevet at de kan.  

  

 

 

 


