
      Protokoll møte nr. 5  

18. september 2019 kl. 19.00, Skype 

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

KRISTINE JOHANNESSEN  

REFERENT: MAREN SANDLI JOHNSEN FRA ADMINISTRASJONEN, INA MERKESDAL FRA ADMINISTRASJONEN DELTOK SOM 

OBSERVATØR  

FRAVÆRENDE: JOHANNA HERDIS SVERRISDOTTIR 

70/19 Fast sak.  

Vedtak. 

Godkjenning av saksliste og referat  

Styret kommer med følgende endringer til referatet fra møte 4:  

• Ønsker at vedtaket i sak 51 erstattes med teksten 

beskrevet på mail i etterkant av møtet. Se e-post fra 

Glenn 28/6-19. 

Styret kommer med følgende endringer i sakslisten:  

• Ny sak 86/19: Frifond. Statusoppdatering før 

Frifondkontrollen 16. Oktober.  

• Eksisterende sak 86 får nytt saksnummer: 87/19. 

Vedtak: Referatet fra møte 4 og sakslisten godkjennes med 

endringer. Referatet oppdateres og publiseres på nytt på 

nettsidene.   

71/19 Fast sak.  

OrienteringDis

kusjon  

Vedtak 

Orienteringer fra HS og sekretariatet 

- Søknad til Stiftelsen DAM: NU-søknaden 

«Lavterskeltilbud til ungdommer i distriktene» ble ikke 

god nok i tide, og utsettes til fristen 15. Mars. I stedet 

sendte HS inn en søknad om medlemskurs til den eldre 

medlemsmassen om hvordan man kan mestre 

helsetilbud ved digitale verktøy som f. eks. Nav.no og 

helsenorge.no.  

- Neste likepersonskurs er 6.-8. mars 2020 på Thon Hotel 

Oslo Airport, og det er budsjettert med 30 plasser til nye 

likepersoner.  



- Jonas deltok på HS-møte i stedet for Camilla 14.-15. 

September hvor det ble diskutert følgende saker som er 

relevante for NU:  

o HS ønsker tips om erfaringer fra NUs 

Facebookgruppe, som kan være til hjelp i HS sin 

moderering av Midt i livet-gruppa. 

o HS var svært fornøyde med NUs deltakelse på 

familiesamlingen. Anikken og Camilla fikk også 

mye skryt i evalueringen.  

o NOA-meeting arrangeres i Norge i 2020, og i 

Italia i 2021. Vi ønsker å sende 1-2 ungdommer 

for å representere NU i 2021.  

o HS har vedtatt at det skal være et krav til 

deltakere at de må ha reiseforsikring for å kunne 

melde seg på sentrale arrangementer, slik at de 

kan fakturere alle som melder avbud med de 

faktiske kostnadene det blir for Norilco. Det 

påpekes at det HS vedtar ikke trenger å gjelde for 

NU, og at så lenge det blir opplyst om i 

invitasjonen om hvilke økonomiske forpliktelser 

en påmelding gir, kan vi fortsette å anbefale i 

stedet for å kreve at deltakere har 

reiseforsikring, og likevel fakturere alle avmeldte 

deltakere med hele kostnaden. Da slipper vi å 

måtte si nei til deltakere som ønsker å ta risikoen 

på egen kappe.  

o HS ønsker at noen fra NU kan være ordstyrer på 

Ledermøtet, for å synliggjøre og vise hvor 

ressurssterke ungdommene er.  

- Verdens stomidag er 6. oktober, og sekretariatet 

planlegger i disse dager en markering i forbindelse med 

dette med fokus på seksualitet. Christel og Trond Are 

har blant andre sagt ja til å fronte markeringen med sin 

historie. 

- Deler av sekretariatet reiser rundt til DA og holder kurs (i 

Office 365 og hjemmesiden vår) denne høsten. Dette er 

også et tilbud som gjelder NUs lokallag. Kommende kurs 

arrangeres i Agder og Stavanger.  

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  



Camilla sender e-post til Roy med tips til Midt i livet-gruppa.  

Camilla forespør Johanna om hun kan være ordstyrer på 

Ledermøtet. Dersom hun ikke kan, foreslås Glenn som 

alternativ.  

Ina sender ut e-post til ledere i LUL og orienterer om når og hvor det 

er kurs i Office365, og gir de muligheten til å be om kurs, de også.  

72/19 Fast sak.  

Orientering 

NU-mailen 

Camilla orienterer om henvendelser som er sendt til 

fellesmailen. Det er ikke kommet noen spesielle henvendelser 

siden sist styremøte, og følger jevnlig med på e-posten. 5/9 

mottok NU en spørreundersøkelse om psykisk helse fra Unge 

funksjonshemmede som er publisert i NUs facebook-gruppe. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

73/19 Fast sak.  

Orientering 

Unge funksjonshemmede 

Camilla orienterer om valg i Unge funksjonshemmede og 

orienterer om siste nytt fra Marion Alver i styret. Marion stiller 

ikke til gjenvalg i styret på grunn av alder.  

NU ønsker å foreslå politisk rådgiver i NORILCO, Malin Svinndal 

(f. 1987) som NUs kandidat til Unge funksjonshemmedes styre 

til valgkomiteen. Malin kan nås på e-post: malin@norilco.no  

Vedtak: styret tar saken til orientering. Maren orienterer 

valgkomiteen om NUs forslag til styrekandidat. Malin 

oppfordres til å søke om deltakelse på generalforsamlingen 

dersom hun blir innstilt til valg.  

74/19 Orientering Sentrale arrangementer 

Ingen i målgruppen til NU deltok på 30+, og det var heller ingen 

mellom 30-35 år som søkte om plass. Tidligere styremedlem i 

NU Katinka Hauge (36 år) deltok som frivillig leder.  

Camilla og Anikken deltok på Familiesamlingen i Sarpsborg 6.-8. 

september og orienterer om dette. NU-ledere burde få med 

telefonliste til foreldre og barna ved utflukt ved neste år. Det 

ble informert om tidspunkt for vinterleiren 2020. Oppfordre DA 

til å informere NU om nye medlemmer.  

mailto:malin@norilco.no
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Vedtak: styret tar saken til orientering. 

75/19 Fast sak 

Orientering 

Oppdatering fra lokale ungdomslag 

NU Nordland (Ingalill Kristensen er leder) – Glenn orienterer. 

- De to jentene i styret er veldig flinke og lærevillige. Hatt ett 

pizzatreff ila. sommeren med 2 deltakere. Skal ha nytt treff nå i 

september. De skal ha møte med DA Nordlands leder (Else 

Lindvig). Glenn har tipset om at LUL kan vurdere å dekke 

egenandeler til ungdom ved DA-arrangementer. Bruker e-

postadressen sin.  

NU Oslo (Belal Iqbal er leder) – Anikken orienterer. 

- Ett arrangement avlyst pga. vær i sommer. Skal ha en Spa-

kveld i oktober, og julebord i november/desember. Bruker e-

postadressen sin. 

NU Bergen (Katrine Honningsvåg er leder). Bruker e-

postadressen sin. 

- Bør se på rutiner for å følge opp nye medlemmer. 

NU Sør-Trøndelag (Elin Andøl var leder) – Jonas orienterer. 

- Ny styreleder måtte trekke seg pga. helsemessige årsaker. 

LUL-et har derfor ikke et styre lenger. Hva som skjer med 

pengene som er til overs bestemmes ved neste styremøte.  

NU Sør-Vest – (Camilla Tjessem er leder) Camilla orienterer. 

- Camilla har gått gjennom medlemslista – har nå over 50 

medlemmer. Har egen Facebookgruppe. Ni av medlemmene 

skal på til Lindesnes siste helgen i 27.-29. September. Har fått 

startet VippsBedrift (gjennom DA Sør-Rogaland), DA og NU har 

to ulike nummer, sånn at det ikke blir knyttet til samme konto. 

Bruker e-postadressen sin. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Camilla kontakter 

Bergen og tipser om gode rutiner for å følge opp nye 

medlemmer. Ina skal forhøre seg med daglig leder om regler 

rundt avvikling av LUL, for å sikre at lokallaget legges ned på 

riktig måte. 

76/19 Fast sak.  

Orientering 

Gjennomgang av arbeidsprogram 

Enkeltpunktene er gjengitt i sak 77/19 til 79/19 og diskuteres 

hver for seg.  



Vedtak: styret tar saken til orientering. 

77/19 Orientering 

Diskusjon 

Office365 og organisasjonsopplæring 

Etter arbeidsprogrammet gjenstår følgende oppgaver: 

- Tilby opplæring i organisasjonsforståelse til NUs 
tillitsvalgte. 

- Sørge for at alle tillitsvalgte bruker NORILCOs e-
postadresser og Office 365 sin lagringsplattform for 
dokumenter i henhold til gjeldende personvernregler. 

Styret diskuterer hvordan de ønsker å sikre 
organisasjonsopplæringen i sine LUL. 

Vedtak: Ina informerer om muligheten for Office-kurs fra 
sekretariatet til LUL-ledere per e-post, og sender ut spørsmål til 
LUL-ene om de trenger opplæring/hjelp til noe sammen med 
annen informasjon. 

78/19 Orientering 

Diskusjon 

Likepersonstjenesten 

Etter arbeidsprogrammet gjenstår følgende oppgaver: 

- Rekruttere flere unge likepersoner. 

NU har fått tre nye LP-er i år. Påmeldingsfrist neste kurs er 9. 

januar 2020. 

Vedtak: Ina sender ut e-post med informasjon om dette til LUL-
lederne. 

79/19 Orientering 

 

Profilering og informasjonsarbeid 

Etter arbeidsprogrammet gjenstår følgende oppgave: 

- Øke medlemstallet med minimum 5 % 

Anikken ble ferdig med opprydningsarbeidet i NUs Facebook-
gruppe forrige uke. I årsmeldingen bør det kommenteres 
hvorfor medlemstallet i gruppa har sunket. Vervekampanjen 
skulle annonseres i august, men er blitt utsatt. Husk å forklare 
nedgangen i gruppemedlemmene i årsmeldingen.  

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Ina og Maren sender ut 
info om vervekampanjen mandag 23. september.  

80/19 Orientering Ungdomskontakter og LULs rapportmaler 

Glenn har et mål om å ferdigstille dette til ledermøtet i oktober. 



Vedtak: Styret tar saken til orientering. Ina og Glenn avtaler et 

møte i forkant av Frifond-kontrollen. 

81/19 Diskusjon 

Vedtak 

Vinterleir 2020 

Vinterleiren arrangeres 30. januar til 2. februar på Sjusjøen.  

Innen 30. september må invitasjonen være klar for å få den 

med i 5. utgave av NORILCO-nytt. Sendes direkte til redaksjonen 

(redaksjon@norilco.no) og til Maren på e-post. 

Det er få aktiviteter i området å velge mellom, men en aktivitet 

i området vi ikke har prøvd før er kjelkekjøring i skitrekket. 

Arrangementsansvarlige undersøker alternative aktiviteter.  

Vedtak: Styret gir ansvaret for å lage og sende invitasjonen til 

Anikken og Kristine. Internasjonale deltakere inviteres med på 

leir, men må dekke reisekostnaden til Norge selv -Jonas følger 

opp. Det lages ett engelsk og ett norsk påmeldingsskjema.  

82/19 Fast sak.  

Diskusjon 

Vedtak 

Årsmelding 2019 

Camilla orienterer som en påminnelse fra styremøte 4. 

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 

Hvert styremedlem lager seg rutiner for å følge opp sine 

ansvarsoppgaver ifm. årsmeldingen. Alle oppfordres til å se 

årsmeldingen i sammenheng med arbeidsplanen, og påse at alle 

punktene i arbeidsplanen blir svart på gjennom årsmeldingen.  

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Anikken påtar seg 

ansvar for å skrive om årsak til nedgang i antall medlemmer i 
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Facebookgruppa i årsmeldingen. Et utkast av årsmeldingen skal 

være ferdig til julebordet. 

83/19 Fast sak 

Orientering 

NU i NORILCO-nytt 

Har levert:  

• Utgave 2: Å være yngst på vinterleir 

• Utgave 3: Internasjonale deltakere på vinterleir + 

intervju med unge likepersoner 

• Utgave 4: Intervju med Marion Alver om Unge 

funksjonshemmede 

Skal levere: 

• Utgave 5: Ungdomskontakter og invitasjon til vinterleir. 

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.  

84/19 Orientering Ledermøte 

Ledermøtet avholdes 25.-27. oktober på Scandic Lillestrøm. 

Unge funksjonshemmedes tilbud om å holde foredrag om 

medier og kommunikasjon ble avslått av HS. HS har sagt at de 

ønsker å ta kostnaden for NU-styret utover deres 2 

representanter på sin regnskapspost «Sentralt ungdomsarbeid» 

NU kan lese invitasjon og melde seg på her. 

Vedtak: Følgende styremedlemmer deltar på Ledermøtet: 

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

er: Kristine og Anikken. 

Maren skal huske på å minne Roy på å sette av tid til NU i 

programmet (20 minutter). 

85/19 Diskusjon  

Vedtak 

Unge funksjonshemmedes generalforsamling 

Unge funksjonshemmede avholder sin generalforsamling 1.-3. 

november 2019 på Scandic Oslo Airport. NU kan sende 3 

representanter i tillegg til Maren i sekretariatet (vedtatt sist 

møte). Påmeldingsfristen er 1. oktober.  

https://www.norilco.no/om-oss/for-tillitsvalgte-og-likepersoner/representantskap-og-ledermoeter/ledermoete-2019
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Foreløpig har ingen meldt interesse for å delta. Styret har ikke 

mulighet til å sende noen selv. 

NU har ingen innspill til saker som skal tas opp på 

Generalforsamlingen. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

86/19 Orientering Frifond 

Ina orienterer om forestående Frifondskontroll. Frifond 

kommer på besøk 16. oktober, for å følge opp manglene de fant 

ved sist møte i våres. Vi har all dokumentasjon på 

Frifondsaktivitet fra lokale ungdomslag fra 2017 og 2018 i 

orden, men må se over styringsdokumentene, og våre lokale 

ungdomslag har til sammen 46328,17 kr ubrukte Frifondsmidler 

som vi må kreve tilbake før vi kan gjøre utbetalingen av midlene 

for 2019. Se oversikt:  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Maren og Ina 

gjennomgår interne retningslinjer for Frifond og sender ut ved 

endringer for nytt vedtak. Administrasjonen avtaler et 

Skypemøte med Glenn 2. oktober kl. 19 for å lage nye maler for 

lokallagenes regnskap, årsmelding og årsmøteprotokoll.  

 

87/19 Fast sak 

 

Neste styremøte 

Styret fastsetter dato og tidspunkt for neste styremøte.  

Vedtak: Neste møte avholdes under julebordet 15.-17. 

november.  

 


