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Oppsummering
Merk: dokumentene skal sendes inn samlet til sekretariatet.
Dokumentene skal ikke sendes inn før samtlige bokser nedenfor er huket
av. Som signatur godkjennes ikke bilde av signatur eller dataskrevet
signatur.

irsmøteprotokollen er underskrevet av enten to styremedlemmer eller styreleder
som var tilstede på møtet.

^ Årsmøteproto kollen inneholder informasjon om hvem som sitter i det nye styret, og
hvor lang periode de er valgt for.
E Årsmeldingen er signert av enten to styremedlemmer eller styreleder for
styreperioden årsmeldingen gjelder for.
13 Årsmeldingen inneholder informasjon om styrets arbeid og aktiviteter som er
arrangert i styreperioden.

[^l Medlemssamlinger der medlemmer kunne utveksle erfaringer
[likepersonsaktiviteter) har informasjon om samlingens varighet og antall deltakere,
likepersonen som ledet aktiviteten og likepersonens kontaktinformasjon,

pQ Regnskapet er signert av enten to styremedlemmer eller styreleder for
styreperioden regnskapet gjelder for.
Databehandleravtale med sekretariatet er signert av enten to styremedlemmer
eller styreleder.
For avdelinger med egne vedtekter:
5-1 Vedtektene til avdelingen er lagt ved.

Innsender bekrefter med dette at årsmøteprotokoll, årsmelding og regnskap har
nødvendige signaturer og inneholder nødvendig informasjon, og er sendt i sin helhet
til sekretariatet.

Navn på innsender: )

l—v.^\i^ <U,^

Styrearbeid i perioden
STYRETS SAMMENSETNING
For styreperioden 2019 har styret bestått av:

Rolle

Navn

Styreleder

Marianne Reve

2019

Nestleder

GunleifByberg

2018-2019

Kasserer

Cicel T. Aarrestad

2019-2020

Sekretær

Ingrid Gnide

2019-2020

Likepersonsleder

Mona Marthinussen

2018-2020

Astrid Nising

2019-2020

Camilla Tjessem

2018-2019

Funksjonsperiode
Årstall fra - til

Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Ungdomsrepresentant

Styret ble valgt på årsmøtet som ble avholdt den 14,02.2019
Ledermøte i Lillestrøm 25.-27 oktober, Marianne Reve og Cicel T Aarrestad deltok fra vårt DA

MEDLEMSTALL
Avdelingen hadde per 31,12,2019 følgende medlemmer: 341
Medlemskategori

Antall

Betalende hovedmedlemmer

341
4
13

Betalende bedriftsmedlemmer
Antall likepersoner

Avdelingen har følgende lokale æresmedlemmer: Jorunn S. Movold, Øivind Pettersen,
Odd Egil Salte og Synnøve Prette

STYREMØTER
NORILCO Sør-Rogaland har avholdt 9 styremøter i perioden, og behandlet 99 saker.
5.03. Ble det avholdt datakurs for opplæring i det nye datadirektivet, samt Office 365 m.m.. Deltakere fra
styret og Styreleder fra Nord-Rogaland. Ina Merkesdal var kursholder. (Ingrid, Marianne, Astrid, Bjørn

Forthun)
Styreleder og kasserer deltok på sentralt ledermøte.

Side l

STYREARBEID l PERIODEN

ÅRSMELDINGENS SIGNATUR

Årsmeldingen må signeres av styrets leder, eller to av styrets medlemmer.

HlA^.<^Lf

Vi har også en kreftansvarlig i vårt DA, Halvor Hebnes, han sitter ikke i styret, men har
tett kontakt via likepersonleder og styreleder.
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LUL LOKALE UNGDOMSLAG SØR-VEST
Styrets oppsummering av året 2019
Aret 2019 begynte med at NORILCOs Ungdom Sør-Vest reiste til Kristiansand 26-27 januar,
Medlemsaktiviteten inneholdt hotellovernatting, nyttårsbord, ut å spise, gokart og mye mer. 10
stk. deltok. På vinterleiren i mars 2019 med NU sentralt var det 5 ungdommer fra NU Sør-Vest
som deltok. 27-29 september reiste NU Sør-Vesttil Lindesnes, hvor vi overnattet i leiligheter.
Det var en gøy og sosial helg, hvor vi også fikk omvisning på restauranten Under. 9 stk. deltok.
Vi jobber alltid for at ungdommene skal være aktive både i det lokale ungdomslaget,
distriktsavdelingene og hovedorganisasjonen, og styret bruker facebookgruppen til LUL og email mye for å nå ut til ungdommene. På Facebooksiden vår blir både LUL sine aktiviteter og de
tilhørende distriktsavdelingene sine aktiviteter delt. NU Sør-Vest har enda 2 aktive likepersoner,
og ønsket er å få flere. NU Sør-Vest tilhører 3 distriktsavdelinger; NORILCO Sør-Rogaland,
NORILCO Aust-Agder og NORILCO Vest-Agder. Leder av NU Sør-Vest Camilla har vært
ungdomskontakt for alle distriktsavdelingene i perioden. For å opprettholde det gode
samarbeidet og dialogen med alle tilhørende DA, har styret jevnlig sendt mail for oppdatering,
og invitert en fra hvert DA-styret til å være med på NU Sør-Vest sine aktiviteter. Vi er fornøyde
med sammenslåing av de lokale ungdomslagene, for det gjør at vi klarer å opprettholde et
aktivt LUL, og kunne gi ungdommene et medlemstilbud til tross for avstandene. Målet vårt er
to helgeaktiviteter i året og lave egenandeler for aktivitetene, og det skal vi opprettholde i
2020 også.
Aktivitetene som er gjennomført i 2019 er i regi av frifondmidler fra NORILCO Ungdom sentralt,
og sponset midler fra DA, NU Sør-Vest øker i medlemstall, fra 44 medlemmer i 2018 til 53
medlemmer i 2019. Vi ser frem til hva 2020 har å by på.

Signert Ungdomslagsleder

A\i
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REPRESENTASJON
Navn på representant

Utvalg/arena der rep. deltok

Halvor H ebnes

Prosjekt Digitale
innbyggertjenester i
spesialisthelsetjenesten DIS.
Delprosjekt - Prøvesvar på nett_

Halvor Hebnes

MetAction studien /

Antall møter
2 workshops i Oslo i januar og
februar.

(Oppnevnt av Kreftforeningen)
Ingen møter sålangt

Forskningsnettverk på
persontilpasset kreftbehandling.l

dette prosjektet er jeg inkludert i
prosjektets søknad om
forskningsmidler. Prosjektet er
ledet fra Haukeland sykehus.
Halvor Hebnes

Nurse Assisted eHealth Service

Oppstart 2020

from Hospital to
HomeAmeliorating Burden of
Treatment among Patients with
Non-Communicable Diseases.

Det er to år siden jeg sa jeg til å
være bruker representant i
søknad. Idag fikk jeg e-post om at

prosjektet er tildelt 12 mill
kroner i forskningsmidler. Jeg
antar at dette vil starte på tidlig
2020.
Halvor Hebnes

ACREDIT er et

innstilt som deltaker i 2019 -

forskningsnettverk som er

oppstart januar 2020

finansiert av forskningsmidler
fra Helse Sør-Øst i perioden
2014-2020. Det er deltakende
forskningsgrupper fra Ahus, OUS
og Sørlandet sykehus. Vi forsker

på kreft som utgår fra
tykktarm/endetarm/blindtarm
med eller uten spredning til
andre organer i kroppen.Både
sykdommen i seg selv og

behandlingen kan ha betydelige
helsekonsekvenser for
pasientene.

https://www.acredit.no/Prosjekt
ledere er: Anne er spesialist og
professor i onkologi

(kreftmedisin og stråleterapi),
arbeider som overlege/forsker
ved Avd. for Onkologi, Ahus - er
leder av ACRED1T. Kjersti er
spesialist og professor i
gastroenterologisk kirurgi
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(tarmkreftkirurgi), arbeider som
overlege/forsker ved Avd. for
Kirurgi, OUS-Radiumhospitalet er nestleder av ACREDIT
Halvor Hebnes

l møte

Regionalt brukerforum. Forumet
har hovedfunksjon å oppnevne
brukerrepresentanter til ulike
brukerutvalg i Regionalt Helse
Foretak- Helse Vest, de lokale
Helse Foretakene, og NAV fylke
og kommune.

Oppnevnt av Norilco og
Kreftforeningen.
Marianne Reve

Regionalt brukerforum [Halvor

l

overtok etter hvert min plass

der)
Marianne Reve

Fylkesrådet for
funksjonshemmede [FFF

Marianne Reve

Senior og brukerråd Klepp

l møte

Rogaland) Vararepresentant
l møte

Kommune Vararepresentant
Marianne Reve

Brukerutvalget Helse Stavanger

8 møter

(for FFO)
Marianne Reve

• Prosjekt - Rus, psykiatri

l møte

og somatikk,

samhandling nytt
sykehus 2023
(Helse Stavanger)
Cicel T. Aarrestad

Side 5

• Interessepolitisk utvalg

FFO
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Aktiviteter
LIKEPERSONLEDERS RAPPORT
Vi har i løpet av 2019 hatt 100 vakter på avdeling på SUS. Dette er i hovedsak på 6H
[Gastro nedre). Noen besøk på 6G [Gastro øvre). Vi har også vært innom 4 A-C

(Gynkreft avd.)
Det er registrert 242 samtaler som har funnet sted på vakter på SUS, ved forskjellige
medlemsaktiviteter, hjemmebesøk eller tilfeldige møter.
Det er registrert 39 telefonsamtaler/oppfølgingssamtaler.
Til sammen 281 samtaler.
Chat/ sms/Messenger har det vært registrert kontakt i rolle som likeperson 29 ganger.
Vi har 13 aktive likepersoner, hvorav 10 deltar i sykehusvaktturnusen.
Likepersonleder og Kreftansvarlig har hatt 2 møter med avdelingsledelsen på 6H i året
som gikk.
28,mars - avholdt vi motivasjonsamling for likepersoner i Sør-Rogaland, 9

likepersoner deltok og vi hadde med oss Ingibjørg Sigurdsdottir, sykepleier fra Boots
Homecare,

3.-5- mai. Likepersonkurs sentralt vi hadde 4 deltakere og fikk en ny likeperson,

27.-29. september M otivasj ansamling i Bergen. 7 personer fra vår avdeling deltok på
denne samlingen.
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Likepersontjenesten
Dato og kl

Antall

Fra - til

deltakere

Beskrivelse

Ansvarlig
likeperson
+ kontaktinfo

13.02 18:0020:00

5 deltakere

Opp av stolen - turgrnppe i Kleppeloen,

Klepp kommune Med piknik/rast for kaffe

Jane M Soma tlf

48119034

m. m.

20.0218:00-

7 deltakere

20:00
06.0318:00-

5 deltakere

19:30
20.03 Kl,

7 deltakere

18:00-20:00
03.04. Kl.

9 deltakere

10 deltakere

18:00-20:00
08.0518:00-

3 deltakere

20:00
22.0518:00-

3 deltakere

19:15
05.06 Kl.

Opp av stolen - turgruppe- Mosvannet,
Stavanger kommune Avsluttet på kafé.

Ansvarlig Gunleif
Byberg, tlf 98463993

Opp av stolen - Uirgruppe-

Ansvarlig Marianne

Stokkelandsvatnet, Sandnes kommune Med

Reve 94828053

4 deltakere

/Rennesøy, Rennesøy kommune. Med

Nono Dimby tlf
97675245/Marianne

piknik/rast for kaffe m.m.

Reve

Opp av stolen - turgruppe Sel/Dalestemmen

Opp av stolen - turgruppe Rogaland arboret,

Ansvarlig Jane

Sandnes kommune. Med piknik/rast for kaffe

Soma/Marianne Reve

m. m

94828053

Opp av stolen - turgruppe Vannbassengane

ansvarlig Mona

Egersund.

Marthinnssen

Opp av stolen - turgruppe Botanisk hage

Ansvarlig Marianne

Ullandhaug, Stavanger kommune

Reve 94828053

Opp av stolen - turgruppe Melsvatnet Time-

18:00-20:00
21.0818:00-

ansvarlig er Jane
Soma/Marianne Reve

8 deltakere

20:00

Opp av stolen - turgruppe Klepp stasjon --

ansvarlig ]ane S Soma

Frøylandsvatnet. Klepp kommune Med

48119034

piknik/rast for kaffe.
04.0918:00-

Marianne Reve, tlf

94828053

piknik/rast for kaffe m.m.

17:00-20:00
24.04. Kl

Opp av stolen - turgruppe Sandvedparken,
Sandnes Med piknik/rast for kaffe m.m.

5 deltakere

19:30

Opp av stolen - turgruppe

Marianne ansvarlig

Stokkelandsvatnet Ganddal [2 menn 3

94828053

damer) Med piknik/rast for kaffe m.m.
02.1018:00-

4 deltakere

Tananger -Myklebust- langs sjøen, Sola

Halvor Hebnes tlf

20:00

[menn)

kommune, Med piknik/rast for kaffe m.m^

91875043

16.1018:00-

9 deltakere [5

Opp av stolen - turgruppe

Cicel T. Aarrestad tlf

20:00

damer, 4

Jatta - Gandsfjorden - Stavanger kommune

90579755

menn)

Avsluttet på kafé

- 9 deltakere

Opp av stolen - turgruppe

Marianne Reve

[5 damer 4

Sandtangen/Brynebyen, Time. Etter tur,

ansvarlig 94828053

menn)

avsluttet med kaffe på kafé Jordbærpikene

06.11 Kl
18:00-20:00

M44
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20.11 18:00-

20:00

12 deltakere
(6 av hvert

kjønn)

Opp av stolen turgruppe Kleppeloen/Håland,

Marianne Reve

Klepp kommune. Med piknik/rast for kaffe

94828053

m. m.

10 deltakere
[7 kv. 3 m)

Turgruppe - vandring i julegatene i Sandnes,

18:00-20:00

avsluttet på Jordbærpikene kafé

Reve

7.10 11:00-

9 deltakere (2

FORMIDDAGSTREFF- Adams Coffee på

Marianne Reve

menn 7

Kvadrat - (damer)

94828053
Mona Marthinussen

04.12 Kl.

13:00

damer)
4.11 Kl 11:00-

6 deltakere

FORMIDDAGSTREFF Roxmann cafe i

13:00

[damer]

Eigersund.

2.12 Kl. 11:00-

10 deltakere

13:00

(8 damer, 2

FORM1DDAGSTREFF Sele mat, Jærhagen på
Klepp

Ansvarlig Marianne

Marianne Reve

94828053

menn1
8.01 kl. 19:00-

28 personer

Medlemsmøte Nytt år, ny start - besøk av

Marianne Reve/styret

21:00

var til stede

Feelgood treningssenter. Møtelokalet til FFO,

94828053

2. etg. Luramyrveien 25A, Sandnes Fi-huset
12.03.kl.

18 personer til

- Å leve aktivt med stomi/reservoar -

Marianne Reve /styret

19:00-21:00

stede.

erfaringsutveksling, vi hadde også besøk av

94828053

Cathrine Lie Wathne som er interessepolitisk
leder i FFO Rogaland, hun presenterte seg og
fortalte litt om hva hun driver med.
Fi-huset
28.05 kl.

42 deltakere

19:00-21:00

- Medlemsmøte med tema - Ferie -

Marianne Reve/styret

Reiser/reiseforsikring. Boots viste produkter

94828053

til sol og sommer og badetøy.
Fi-huset
13.0618:00-

29 påmeldte.

21:00

Sommerfest i Rogaland arboret. Natursti med

Marianne Reve/styret

quiz, god mat og underholdning^

03.09

Det var 19

Åpent møte med bandasjister og

Marianne Reve/styret

K1.18:00-21:30

representanter
fra utstillere

leverandører, Folkets hus Stavanger. Vi hadde

94828053

og 47 gjester

Ynolens, Erland produkter, ConvaTec,

ti! stede.

Coloplast, Boots homecare og Helsebutikken

10 utstillere; Hollister, Dansac, Welland, Salts,

Nor Engros.

8.10 kl 19:00-

19 deltakere

21:00

Medlemsmøte med tema seksuell helse.

Marianne Reve/styret

Foredrag av sexolog Solveig Friedheim Torp,

94828053

servering av pizza og mineralvann.
Sted: Fi-huset
30.11 Kl.

Det var 74

Vi avholdt julebord på Hummeren hotell i

Marianne Reve/styret

18:30-24:00

deltakere

Tananger. Her var det god mat, god drikke og

94828053

underholdning av Jarle Obrestad med
musikalsk følge.
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Informasjonsarbeid og profilering
FOREDRAG/INFORMASJONSARBEID/STAND FOR HELSEPERSONELL E.L,
Dato

Antall

Beskrivelse

Ansvarlig

Deltar ved brukersamlingen LMS: Cicel, Mona,

Lærings- og

Halvor, Astrid

mestringsenteret ved

tilhørere
06.02

?

sus
18.06

Ca 100

VRIMLETORGET, Tou Scene, Stavanger
Arrangører: Frisklivssentralen og Helsehuseti
Stavanger kommune, Regionalt nettverk for
læring og mestring i Helse Vest,

Fra oss: Marianne og
Mona

94828053

Undervisningsavdeling og Lærings og
mestringssenteret på SUS
17.09

om lag 100

- 5 års markering av Vardesenteret på St.

deltakere

Svithun hotell

12.03.19og

9 pasienter

Mage og tarmkreftkurs Livet under og etter

19.03,19.

og 3

behandling for tarmkreft

pårørende,

Stand med Marianne og Cicel

LMS/6H

Halvor Hebnes Kreftansvarlig og Astrid Nising
som erfaren bruker fra oss.

24.09.-01.10

9 pasienter

Mage og tannkreftkurs Livet under og etter

og 3

behandling for tarmkreft

pårørende

SUS-LMS/6H

Halvor Hebnes Kreftansvarlig og Astrid
Nising som erfaren bruker fra oss

23.04.19og

15

Stomikurs. ved LMS - SUS

25.04.19

pasienter 6

EN BEDRE HVERDAG MED STOMI

pårørende
og i LIS
Lege var

deltakere

Målsetting for kurset:

• Bidra til økt trygghet og mestring i

LMS/ Stomisykepleier
Deltakere fra oss
Marianne og Gunleif
94828053

hverdagen
• Legge til rette for dialog med representanter
fra ulike faggrupper og erfarne brukere
• Gi anledning til å møte andre i samme
situasjon
Kurset er for pasienter med stomi og deres
pårørende.

22.10-24.

14

Stomikurs. ved LMS - SUS

.10

pasienter 3

EN BEDRE HVERDAG MED STOMI

pårørende
l LIS lege

Målsetting for kurset:

Deltaker fra oss

• Bidra til økt trygghet og mestring i

Marianne Reve

hverdagen
• Legge til rette for dialog med representanter
fra ulike faggrupper og erfarne brukere
• Gi anledning til å møte andre i samme
situasjon
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LMS/ Stomisykepleier

94828053

Kurset er for pasienter med stomi og deres
pårørende.
5.03.

30

ELEVSAMLING FFO. 20 minutt undervisning

Marianne 94828053

om Norilco og det å leve med stomi. Jatta vgs
Helsefag
28.03

18

ELEVSAML1NG FFO. 20 minutt undervisning
om Norilco og det å leve med stomi Jatta VGS

30.04

28

ELEVSAMLING FFO. 20 minutt undervisning

Marianne 94828053

2 -Marianne

Marianne 94828053

om Norilco og det å leve med stomi kl. 14.30
Gand videregående
14.05

25

ELEVSAMLING FFO. 20 minutt undervisning

Marianne 94828053

om Norilco og det å leve med stomi
Randaberg VGS.
21.05

18

ELEVSAMLING FFO, 20 minutt undervisning

Marianne Reve 94828053

om Norilco og det å leve med stomi
Randaberg VGS 2 Helsefag 12.06

30

ELEVSAMLING FFO. 20 minutt undervisning

Marianne 94828053

om Norilco og det å leve med stomi kl. Gand

VGS l helsefag
13.06

22

ELEVSAML1NG FFO. 20 minutt undervisning

Marianne 94828053

om Norilco og det å leve med stomi kl. Gand

VGS Ihelse
18.09

25

ELEVSAMLING FFO. 20 minutt undervisning

Marianne 94828053

om Norilco og det å leve med stomi Lærlinger

helsefag SUS
11,04

19.juni

10

Årsmøte FFO

Gunleif Byberg

Samarbeidsmøte mellom

Marianne Reve fra vårt DA

Pasientforeningene i Sør-Rogaland og

94828053

Kreftforeningen
19. oktober

20

27.11

22

Regional samling med Kreftforeningen

Halvor Hebnes deltok fra

Kreftkafe i Hå - Tema - «menn og kreft»

Kreftforeningen

vårt DA

Kreftansvarlig Halvor Hebnes holdt et
foredrag om dette temaet.

OPPTRYKKET MATERIELL FOR AVDELINGEN
Vi har brosjyrer for vårt DA og planlegger opptrykking av nye i 2020
T-skjorter til anvendelse på Stand og annen aktivitet ut mot publikum.
Vi har vår egen facebook-gruppe, NORILCO Sør-Rogaland. som vi bruker til å informere om ting som
skjer, legger ut arrangement og holder kontakt med medlemmer, foruten at vi har oppdatert informasjon

på https://www.norilco.no/avdelinger/soer-rogaland
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Økonomi
Signert årsregnskap for perioden er lagt ved årsmeldingen,
Årets regnskap viser et resultat på kr. 9086,- og budsjettet for perioden var på O kr,
Styret anser derfor økonomien i avdelingen som sunn

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET
Regnskapet er revidert uten at det fremkommer kommentarer.
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Avdeling
År

Norilco Sør-Rogaland

2019 2019
Budsjett
Regnskap
107 147|

INNTEKTER:
Driftstilskudd fra NORILCO sentralt
Tilskudd helseforetak

18 000|

84000
18000

12 483|

15000

Tilskudd kommune/fylkeskommune
Momskompensasjon
Fond, legater o.l.
Egenandeler

15 200|
17 87S|

Grasrotandel

25 963|

50000
12000

Bingo / lodd og annet salg

14 5001

U 000

Sponsor og gaver

Ungdomsarbeid (øremerkede midler)

2485]

Andre inntekter

^»l?JiviTEKnffi!|l;l:K^^y

1000

;"-®4;ffi

S^a^2l3Æ5||

UTGIFTER:

l Budsjett

[Regnskap

Administrasjon

12134
3875
1610
876
2641
21136

Telefon/abonomenter/porto/gebyrer

Rekvisita/trykk og kopi
Regnskap
Gebyr/finansielle kostander
Andre administrative kostnader

^w^^^a^wiglw^^-!:^^: • „. .^. ;:::;

9000
8000
1500
8000
26500:;

Organisasjonsarbeid

8000

7087
5367
5350
1799

Lokale styremøter/utvalgsmøter

Deltakelse på Rep-møte/Ledermøte NORILCO
Deltakelse på sentrale arr. i NORILCO
Gaver/premier

4500
1500
3000
2000

Informasjonsarbeid/aksjoner/profilering
Andre organisasjonskostnader
Sumsiyoriisosfonskøstfiadér^ 1:!^;:;:,.: .^' ,...:;:[

.19603

19000^

97921
3407
50499

96500

Likepersonsarbeid
Medlemsmøter: Treff, turer, samlinger o.l.

Oppfølging/kursing av likepersoner lokalt
Likepersqnstjenesten (besøk og samtaler)

8.000

32 OQO

^JiBmsS il@i^::.^(33^g?

iiS^:;%efiei|^i?%:^;i;.Sæ^^'r^
Ungdomsarbeid
Ungdomsarbeid div. (møter, informasjonsarbeid o.l.)

12000

Ungdomsarrangementer / turer

^tSijg(^gSS'^|BE;i?^:::.;-i;iL;er^cA^

12000

12.MW-:

-.,42 000

Andre kostnader

iaSji-psiErwaia!|ga^;H|S^^^

; •'204S66:

|3ø^iSjsffisKue?%ir

:;:;":,^; 1,94000.

;lt!:b^::];aU8B't:-r:^

BALANSE

Budsjett

Regnskap

Kasse pr. 31.12
Bank pr. 31.12

|;,S^|^Jge^i;';%i!^e^||Jm^r3J;;g

^^;|3SK^iiffrftKrr;^o^:ll;:!ii:i3|i^^^^,;^

Egenkapital og gjeld
193 548

Egenkapital pr. 01.01.

Gjeld
iAret^CT?y^)<yi3ysl;!liii^SK£::.::.::i:,:;^S^

å^æaÆÉggM^il?K|^i;^^;%^t

'^S^M MSii&^SS^

m"^^Ms

,_- -l:i iii^^lpi^2^;'^,

Kassen er talt opp og saldoen bekreftes
De( er ingen kassabeholdrffng, kort benyttes av leder

\^ TCVLL 3-C,-

/ i • '<^<^<
Dato
09.01.2020

Eventuelle merknader til regnskapet
Skriv inn eventuelle merknader her

/y^ r. ^awr^
Kasserer

CicelT.Aarrestad

|^Btj(i^e|^|i|^^1\lpt"iJc^;;S(Sr-{^gai^ii'JS<^
Avdeling

År

2020
Regnskap

INNTEKTER:

Budsjett ZOZO

31.12.2019

Driftstilskudd fra NORILCO sentralt
Tilskudd helseforetak

B-2019

107 147
18000

los ooo
18000

84000
18000

12483

5000
10000
10000
20000
18000
o

15000

50 000
12000
14000

1000

1000

Tilskudd kornmune/fylkeskommune
Momskompensasjon
Fond, legater o.l.

15200
17875
25963
14500

Sponsor og gaver
Egenandeler
Grasiotandet
Bingo/lodd og annet salg
Ungdomsarbeid (øremerkede midler)
Andre Inntekter
?5U^.lNNTeiCT1@i!!;gii;lS? ^ :,:;,S:;;%1;|:i:^^'"::';;^,,:^1.^

2485
::;i;E:,2Æ3653

|Budsjtett2d20

[Regnskap

UTGIFTER:

Sisfflø i^sS^a^s?
B-Z019

Administrasjon

12134
3875
1610
876
2641

Telefon/abonomenter/porto/gebyrer
Rekvlsita/trykk og kopi
Regnskap
Gebyr/finansielle kostander
Andre administrative kostnader

wy^sw

^?S^§æ»w?on^ti)§^;^:^i.;^sai!;t;!^
Organisasjonsarbeid

8000
8000
2SOO

9000
8000
1500

6000
gi5:®E;;!,ijiB!i;J!pi2.feS^

8000
26500

8000
4500

Deltakelse på sentrale arr. i NORILCO

7087
5367
5350
1799

1500
3000
2000

.1500

Gaver/premier

-29603

19000

•19MO\

97921
3408
SO 499

98500
8000
40000
3^6'50Q

96500
8000
32 000

gæjl^igigÆ

12000

12000

Lokale styremøter/utvalgsmøter
Deltakelse på Rep-møte/Ledermøte NORIICO

8:000
4 5.00

Informasjonsarbeid/aksjoner/profilering

3000
2000

Andre organisasjonskostnader
Simroi-CjåriistKjwskiKtnåyer; |:;:'::;;' ^' , :; •
Ukepersonsarbeid
Medlemsmøter: Treff, turer, samlinger o.l.
Oppfølging/kursing av likepersoner lokalt
Llkepersonstjenesten (besøk og samtaler)

{151828

SBm:ftig^t^?e(d3llBsA;;:^?^:^^
Ungdomsarbeid
Ungdomsarbeid div. (møter, informasjonsarbeid o.l.)

12000|

Ungdomsarrangementer / turer

^iurøyo^iæ;i^K::^is:^:Rs^2R:£a

120QO^_ •: .__ ;,,:• i2.aQO':^^MW?

Andre kostnader

$uMMiN^Si;i:fi;3:;isis:sai^^^

::2020QO

|^BB-/UNOEi[tSkUDi3;
BAIANSE

;:!i3086;|

,S:SiKi940bD

-l£AOOt:
Budsjett

Regnskap

o

Kasse pr. 31.12.19
Bank pr. 31.12.19

SwneienifMetSs^

199 387
?li";'i;;iiiS^l9,?!3Sm

Egenkapital og gjeld
Egenkapital pr. 01.01.

Gjeld
Atiæitwei^a|gfiu(ffl:£;^E;-';::-.';k:-^-^
§tsB^Sa^s^N^&^i^i;"::M:^J---'':;K:^^

193 548

199387

^S3,!);g;000
5S5gg
^^.SStKW, :SiS£:SMisMK

Kassen er talt opp og saldoen bekreftes
kassabeholdning er null.

Dato
Jatta 9.1.2020

^/^y 7~-fta^n^i.
Kasserer
Cicel T. Aarrestad

Eventuelle merknader til regnskapet
Regnskap for Ungdom Agder og Sør-Rogaland er somlet i eget regnskap under avdelingens kasserer

Våre ønsker og tilbakemeldinger
Det er helt klart et ønske om tettere oppfølging og opplæring av styremedlemmer i
hvert DA. Det er stadig mye nytt å sette seg inn i, det være seg office 365,
medlemsregister, datalagring, bruk av fellesområdet i sky m.m. Vi trenger mer hjelp
og oppbakking her.

Det er også et ønske om en bedre oppfølging av Likepersonleder. Om
likepersontjenesten skal være vår bauta må det kunne vises igjen i interessen som
blir viet hvert DA, fra sentralt hold. På ledermøtet må begge lederne være selvsagte
deltakere, uten at DA skal lide økonomisk for dette. Det er spesielt viktig med tanke
på at likepersonkurs nå kun er ment for kursing av nye likepersoner. Vi har her mistet
et naturlig samlingspunkt for likepersoner og likepersonlederen, der en kan få råd og
lære av hverandre i en større samling. Påfyll er viktig for å ha motivasjon til videre
arbeid og innsats.

Det bør også jobbes videre med opplæring for rapportering for likepersonsleder. Alle
endringer bør informeres om!

Vi setter også spørsmålstegn ved om kontakten inn til hovedstyret er god nok. Alle
DA har hver sin kontaktperson, men kanskje kunne det blitt laget en strategi over
hvordan denne kontakten skal være for å engasjere hvert DA.
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Handlingsplan for NORILCO Sør-Rogaland 2020.
NORILCOs grunntanke er at opererte som har tilpasset seg en hverdag med stomi/reservoar, har

gjort erfaringer som kan være til hjelp for andre som står foran eller har gjennomgått en slik
operasjon.

Våre delmål er:
l. Drive opplysende og veiledende virksomhet
• Dette gjøres blant annet gjennom vår lokale side på norilco.no, gjennom vår lukkede
gruppe på facebook; Norilco Sør-Rogaland, gjennom medlemsinformasjon via post eller
epost og gjennom medlemsaktiviteter som samlinger, kurs og aktivitetsgrupper.

• Vi skal delta på stomikurs og mage og tarmkreftkurs i samarbeid med LMS (Lærings og
mestringssenteret), delta i undervisningsopplegg via FFO (funksjonshemmedes
fellesorganisasjon) og ellers stille på stand når dette er hensiktsmessig.
2. Drive besøkstjeneste - alle som er opererte skal få tilbud om besøk av en likeperson, også
pårørende, barn og deres foreldre.
• Dette søkes gjennomført gjennom et tett samarbeid med Stavanger universitet sykehus, via
stomisykepleiere og kontakt med de aktuelle avdelingene.
• Vi fortsetter vårt samarbeid med LMS (Lærings -og mestringssenteret, SUS)

• Vi vil arbeide aktivt for å dekke behovet for likepersoner innenfor de ulike
operasjonstypene.

• Søke samarbeid med andre NORILCO avdelinger som det vil være naturlig å samarbeide
med.

3. Arbeide for best mulig tilgjengelig utstyr for stomi- og reservoaropererte
• Bidra med kundenøytral informasjon om nye produkter gjennom å invitere leverandører til
medlemsmøter og/eller stormøte.
• Henvise til bruk av stomisykepleierne og deres kunnskap.
4. Søke kontakt og samarbeid med helsepersonell
• Fortsette med et tett samarbeid med sykehus og stomisykepleiere.

• Tilby informasjon om NORILCO og være åpne for å holde foredrag for hjemmesykepleien i
regionens kommuner.
5. Samarbeide med Kreftforeningen og andre naturlige samarbeidspartnere, om å bedre
situasjonen for kreftrammede pasienter og nærstående slik at de får best mulig livskvalitet.
• Sette fokus på området erfaringsutveksling.

• Delta på fellesmøter og gi tilbakemelding til styre og medlemmer.
• Støtte tiltak av felles interesse.
6. Utvikle organisasjonen.

• Legge til rette for kurs og samlinger som bidrar til å skolere de tillitsvalgte.
• Drive opplysende informasjon om hva NORILCO står for og hva vi kan gjøre for våre
medlemmer

• Oppfordre til aktiv deltakelse
• Gjennomføre / informere om samlinger for de ulike aldersgruppene, samt å avholde
medlemsarrangementer.
• Samarbeide med FFO, Kreftforeningen og andre organisasjoner det vil være naturlig å søke
samarbeid med.

ORILCO
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Databehandleravtale mellom Hovedstyret i NORILCO og
distriktsavdelingen NORILCO Sør-Rogaland

l. Avta lens hensikt
Dette bilaget inneholder databehandleravtale og inngår som et vedlegg til vedtektene og
handlingsplanen. Databehandleravtalen skal sikre at personopplysninger og
personsensitive opplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer
uberettigede i hende. Databehandleravtalen regulerer distriktsavdelingen NORILCO SørRogaland som databehandler, det vil si den behandlingsansvarlige på vegne av
Hovedstyret i NORILCO. Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger som
for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring eller utlevering.

2. Definisjoner
Personopplysninger
Sensitive personopplysninger

De registrerte

Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en
enkeltperson
Opplysninger om:
a) Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk,
filosofisk eller religiøs oppfatning.
b) At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller
dømt for en straffbar handling.
c) Helseforhold.
d) Seksuelle forhold.
e) Medlemskap i fagforeninger.
De personer som personopplysningene kan knyttes til,

vanligvis organisasjonens medlemmer, frivillige eller
andre interesserte som har deltatt på aktiviteter.

Distriktsavdelingen NORILCO Sør-Rogaland behandler
personopplysninger som arrangør av lokale aktiviteter
og likepersonsaktiviteter, samt behandling av
medlemslister i CRM-systemet ReqWeb.

3. Formålet med databehandleravtalen
Formålet med denne databehandleravtalen er å regulere distriktsavdelingen NORILCO SørRogalands behandling av personopplysninger og personsensitive opplysninger på vegne
av Hovedstyret i NORILCO. Dette for å oppfylle avtale i henhold til Personopptysningsloven
§8A.
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NORILCO Sør-Rogaland Kan gjennom sitt arbeid med å levere yenester i form av lokale
aktiviteter, likepersonsaktiviteter og behandling av personopplysninger om medlemmer og
interesserte komme i kontakt med og behandle følgende kategorier av personopplysninger
om de registrerte:
Navn
Adresse
E-postadresse
Telefonnummer
Fødselsnummer
Kontonummer

Helseopplysninger

4. Avtalepartens plikter
NORILCO Sør-Rogaland skal bare behandle personopplysninger som de får tilgang til som
ledd i oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser med Hovedstyret i NORILCO. NORILCO SørRogaland har ikke rett til å utlevere personopplysninger til andre, bortsett fra til godkjente
underleverandører jamfør punkt 5 om bruk av underleverandører og ved

myndighetspålegg eller andre lovmessige plikter
NORILCO Sør-Rogaland skal på forespørsel gi Hovedstyret i NORILCO tilgang til sin
sikkerhetsdokumentasjon og bistå slik at begge kan ivareta sitt ansvar etter lov eller forskrift.
NORILCO Sør-Rogaland dens underleverandører skal kun behandle personopplysninger i
Norge og EU, og i et annet land så langt det er avtalt og lovlig
NORILCO Sør-Rogaland skal bistå behandlingsansvarlig med å etterleve forpliktelsene om
de registrertes rettigheter. Dersom NORILCO Sør-Rogaland får en instruks om Hovedstyret i
NORILCO som strider mot EUs personvemforordning om andre bestemmelser om vern om

personopplysninger skal Hovedstyret i NORILCO omgående underrettes om dette av
NORILCO Sør-Rogaland.
Dersom NORILCO Sør-Rogaland mottar henvendelser om innsyn, retting eller sletting av
personopplysninger samt begrensinger i behandlingen av data eller andre opplysninger
knyttet til avtalen med Hovedstyret i NORILCO, skal NORILCO Sør-Rogalancf straks meddele
Hovedstyret i NORILCO om dette. Ved henvendelser fra de registrerte til Hovedstyret i
NORILCO vedrørende innsyn, retting, sletting av opplysninger skal NORILCO Sør-Rogaland
kunne bistå Hovedstyret i NORILCO i å etterleve forpliktelsene de har ovenfor de registrerte
innen rimelig tid.

Hovedstyret i NORILCO skal ha tilgang til og innsyn i personopplysningene og systemene
som benyttes til dette formål.
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NORILCO Sør-Rogaland, herunder alle NORILCO Sør-Rogaland tillitsvalgte og likepersoner
har taushetsplikt om alle personopplysninger og personsensitive opplysninger de får tilgang
til gjennom denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

5. Bruk av underleverandører
Hovedstyret i NORILCO samtykker til at personopplysninger og annen taushetsbelagt
informasjon som NORILCO Sør-Rogaland får overlevert i forbindelse med utførelse av
oppgaver kan viderefonnidles og behandles på system tilhørende underleverandører
under. Slik videreformidling fordrer at det foreligger en avtale mellom NORILCO SørRogaland og underleverandøren som tilfredsstiller vilkårene i Personopplysningsloven.
NORILCO Sør-Rogaland inngår databehandleravtaler med sine underdatabehandlere, og
stiller samme krav til sine underdatabehandlere som det NORILCO Hovedstyres
behandlingsansvarlige kan stille til NORILCO Sør-Rogaland iht. denne
databehandleravtalen. NORILCO Sør-Rogaland som databehandler er ansvarlig for at
selskapets underdatabehandlere oppfyller sine forpliktelser overfor Hovedstyret i NORILCO.
Dersom NORILCO Sør-Rogaland ikke oppfyller kriteriene etter avtalen er det NORILCO SørRogalands ansvar. Ved avtaleinngåelse har Hovedstyret i NORILCO engasjert følgende
underleverandører), der bruk av de aktuelle personopplysningene inngår:
Microsoft Office

RegWeb
Skykontoret
Reise- og konferanseservice

6. Sikkerhet
NORtLCO Sør-Rogaland skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som er i henhold til
Personvernopplysningsloven § 13 og fora tilfredsstille Hovedstyret i NORILCO sitt
sikkerhetskrav.

NORILCO Sør-Rogaland skal ha etablerte sikkerhetstJltak som inkluderer planlagte og
systematisk tiltak for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til
konfjdensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger på
vegne av Hovedstyret i NORILCO.
Alle data om medlemmer, herunder personopplysninger, skal behandles konfidensielt.

NORILCO Sør-Rogaland sikrer at kun autoriserte brukere har tilgang til opplysninger om de
registrerte. Tilgang til systemer og mapper gis ved tjenstlig behov. Overføring av materiale
som inneholder personopplysninger skal sikres ved hjelp av kryptering. NORILCO SørRogaland skal ha rutiner for å sikre informasjonssikkerhet. Sikkerhetstiltak inkluderer

NORILCO sin
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personvernerklænng for behandling av personopplysninger og interne rutiner for
tilgangsstyring, sletting av medlemsdata og awikshåndtering.
Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på forespørsel fra Hovedstyret i NORILCO.
Ved sikkerhetsbrudd skal NORILCO Sør-Rogaland varsle og bistå Hovedstyret i NORILCO
med videre oppfølging, herunder:
l samarbeid med Hovedstyret i NORILCO utarbeide og oversende informasjon som
eventuelt skal oversendes Datatilsynet.

Kunne bistå eventuelle forhåndsdrøftelser med Datatilsynet.
Bistand ved underretning av den registrerte om brudd.

7. Sikkerhetstiltak
NORILCO Sør-Rogaland skaljevnlig revidere sine systemer som gjelder for behandling av
personopplysninger. Revisjonen kan omfatte gjennomgang av egne rutiner og andre

kontrolltiltak. Ved revisjoner som Hovedstyret j NORILCO gjennomfører, plikter NORILCO
Sør-Rogaland å bidra.

8. Databehandleravtalens varighet og endringer
Databehandleravtalen gjelder så lenge NORILCO Sør-Rogaland behandler data på vegne
av Hovedstyret i NORILCO. Ved brudd på denne databehandleravtalen eller
personopplysningsloven kan Hovedstyret i NORILCO pålegge NORILCO Sør-Rogaland å
stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning.
Databehandleravtalen kan endres ved behov og enighet mellom partene, herunder ved
utvidelse av oppgaver.

9. Ved opphør
Ved opphør plikter NORILCO Sør-Rogaland å slette alle personopplysninger som er mottatt
på vegne av Hovedstyret i NORILCO eventuelt også andre sikkerhetskopier med mindre
andre regler for oppbevaring som følge av lov. NORILCO Sør-Rogaland skal innen rimelig
tid bekrefte ovenfor Hovedstyret i NORILCO at sletting er gjort.

Hovedstyret Distriktsavdeling Sør-Rogaland
/

i.,

.

n,*i,

^.,

:

^//

>///;-//

)

<

-">/

Styreleder Distriktsleder
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Protokoll for NORILCO Sør-Rogaland, årsmøte 2019.
Tid: torsdag 13.februar kl. 19:00 Sted: FFO, Luramyrveien 25A, 2.etg.
Antall stemmeberettigede medlemmer til stede: 33 stk.

Saksliste
Sak l Konstituering av årsmøtet.
Sak 2 Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet.
Glenn Nevland ble valgt til møteleder.
Camilla Tjessem valgt til sekretær.
M.øteleder og sekretær ble enstemmig vedtatt med akklamasjon
Sak 3 Valg av to protokoUunderskrivere.
Jorunn S. Movold og Jane M Soma ble valgt til protokollunderskrivere.
Protokollunderskrivere ble enstemmig vedtatt med akklamasjon

Sak 4 Årsberetning og revidert og godkjent regnskap
Årsberetningen ble presentert av styreleder Marianne Reve
Om NU Sør-Vest 2019 ble presentert av leder av ungdomsgruppen Camilla Tjessem
Regnskap ble presentert av kasserer Cicel T. Aarrestad

Sak 5 Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte.
Handlingsplan til neste ordinære årsmøte ble presentert av styreleder Marianne Reve
Handlingsplan ble enstemmig vedtatt med akklamasjon

Sak 6 Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår
Budsjett for inneværende kalenderår ble presentert av kasserer Cicel T. Aarrestad
Budsjett enstemmig vedtatt med akklamasjon

Sak 7 Vedtektsendringer i DA
Endringer i Vedtekter forNorilco Sør-Rogaland, foreslått av sittende styre.
Lyder nå slik:
Tillitsvalgte iNORILCO Sør-Rogaland:
Alle tillitsvalgte medlemmer plikter etterbeste evne å utføre de oppgaver de blir pålagt i pakt
med NORILCO's lover og HS-vedtak.
Den i styret, eller den som blir utpekt av styret, til å ha ansvar for gjennomføring av medlemsmøter,

eller er ansvarlig for gjennomføring av turer og lignende, skal ha dekket sine utgifter etter
regning. DA betaler eventuelle egenandeler for den som er ansvarlig for å gjennomføre turer og
arrangementer for medlemmer/likepersoner.

Nyttpkt.
Styremedlemmer får dekket egenandel for julebord curangen i regi av DA.
Vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt med akklamasjon
Sak 8 Valg av en revisor eller to regnskapskyndige for revisjon av årsregnskapet.

Valgstyrets innstilling:
Odd Egil Salte og Halvor Hebnes
Valgt inn med akklamasjon
Sak 9 Valg av styre
Valgstyrets innstilling:
Cicel T. Aarrestad
Styreleder
Ingrid Gmde
Styremedlem
Styremedlem
Ellen Gjersdal
Styremedlem

Kenneth Landmark

Styremedlem

Roy Arild Haugbråten
Camilla Tjessem

Ungdomsrepresentant
Vararepresentant

Leif Rune Grønnestad

velges for ett år

Udce på valg

NY
NY
NY
På valg

NY

Styreleder velges av årsmøtet. Styreleder valgt inn med akklamasjon. Styret konstituerer seg selv.

Styremedlemmer på valgt inn medakklamasjon.

Sak 10 Valg av valgstyre
Valgstyrets mnstilling: Inger Elise Sagnolt, Kenneth Landmark og Marianne Reve
Valgstyret valgt inn med alddamasjon

Sekretær

Camilla Tjessem

ProtokoUunderskrivere
Jorunn S. Movold

,^ ^
. L"1:UA'U^.....'..?.:. J. .l.(^L;.S^
,)

Jane M Soma
L.....\—?.o.t^^.'

