
  

 

Protokoll for møte nr. 1 

Dato: 30 januar 2020  

Sted: Sjusjøen  

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

ELLINOR GUSTAFSSON, KRISTINE JOHANNESSEN OG ROY ALEKSANDER FARSTAD 

 

FRAFALL: JOHANNA HERDIS SVERRISDOTTIR  

REFERENT: CAMILLA TJESSEM 

 

Sak Behandling Tittel og orientering 

1/20 Fast sak.  

Vedtak 

Orientering 

Diskusjon 

Godkjenning av saksliste og referat 

Styret godkjenner referatet fra møte nr. 7 for 2019, og kommer 

med eventuelle endringer i sakslisten. 

 

Innstilling: Referatet fra møte nr. 7 for 2019 godkjennes uten 

endringer. 

 

2/20 Fast sak.  

Orientering 

Oppdateringer fra HS og foreningen 

• Bemanning i sekretariatet. Lite bemanning nå, grunnet 
mye sykefravær. Utlysning av et vikariat nå.  

• Likepersonskurs. Flere ungdommer som er meldt på.  

• Familiesamling 3-6 september. Tema skal være 
fritidsaktiviteter. Ungdommene kan komme 4. september.  
Kristine og Jonas deltar.  

• Camilla har snakket med HS om å fordele de styremøtene 
på alle styremedlemmene i NU. Datoer for HS møte:  

 
29-30 februar: Camilla  
6-7 juni: Jonas  
28-30 august: Camilla   
22-23 oktober: Camilla  
 

Innstilling: Styret tar saken til orientering.   
 

3/20 Orientering Nytt fra Lokale Ungdomslag (LUL)  

Kontaktpersonene i styret oppdaterer om siste nytt fra lokale 

tillitsvalgte.  



 

NU Bergen 

Lite aktivitet for tiden. Det er ikke satt noe dato for årsmøtet 

enda. NU Bergen holder dialogen med NU for veien videre.  

 

NU Sør-Vest 

Planlegger nyttårsbord og årsmøte en helg i mars. Kommet flere 

nye medlemmer.  

 

NU Sør-Trøndelag 

Planen for nedlegging av LUL. Roy og Jonas avslutter nedleggelse, 

og ordner med dokumenter. Ordne tilbakeføring av midlene NU 

Sør-Trøndelag har på bok når nedleggingsprotokoll er ferdig. 

Settes over til NU sin konto som vedtekten viser til. DA ønsker 

tilbakemelding om hvordan det gjøres med midlene. Roy tar 

kontakt med Bente i DA.  

 

NU Nordland 

Holder på å planlegge årsmøtet. Glenn holder kontakt med dem.  

 

NU Oslo 

Snakker om å slå seg sammen med Akershus. Anikken holder 

dialogen med Belal om dette. Planlegger årsmøtet.  

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  
 

4/20 Diskusjon 

Fast sak 

Gjennomgang av arbeidsplanen 

Hva har vi gjennomført allerede? Finnes det punkter på 

arbeidsplanen som vi må legge en plan for å få gjennomført? 

Gjennomgang av arbeidsplan, styret ser at vi er godt i gang med å 

gjennomføre arbeidsplan.  

 

Dette har vi igjen:  

 

• Gjennomgang av NORILCO mailene. Roy ordner slik at alle 

i styret får tilgang til NU mappen på SharePoint.  

• Jobbe videre med forenkling av dokumenter/prosesser - 

Glenn 

• Jobbe videre med ungdomskontakter – Glenn  

• Jobbe med å konkretisere ung likepersonskontakt vervet. 

Hva innebærer det? - Camilla  



• Fokus videre på å drive organisasjonsopplæring via 

Facebook.  

 

5/20 Orientering  Tilskudd fra Bufdir  

Roy orienterer om tilskudd vi har fått fra Bufdir.  

Har fått innvilget 50 000 kr som tilskudd til vinterleir.  

 

Instilling: Styret tar saken til orientering. 

 

6/20 Diskusjon  

 

Frifond 

Roy orienterer om frifondordningen. LUL må vise at man har 

brukt pengene ved rapportering. Det må rapporteres innen 1. 

mars. LUL må sende inn regnskapet sitt til sekretariatet innen 

fristen. Roy sender mail til lederne i LUL for påminnelse, hvor det 

også informeres om frister og bruken av frifondmidler.  

 

7/20 Orientering Økonomi /regnskap 

Roy har sendt ut mail til DA og LUL om muligheten for at 

sekretariatet kan ta over regnskap/økonomi for LUL. Målet er at 

alle LUL skal føre regnskap via sekretariatet innen 2021. Tas opp 

som sak på representantskapsmøte.    

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering, og setter det opp som 

en oppfølgningsak som må tas opp før rep.møtet.  

 

8/20 Orientering Unge Funksjonshemmede 

Malin Svinndal er valgt inn i styret i UF. Enighet om at vi holder 

dialogen, og gir beskjed om det er noe som kan være aktuelt å ta 

videre til UF. Fortsetter med å sende mail i forkant av våre 

styremøter for oppdatering. Inviterer Malin med på vårt neste 

styremøte for videre samarbeid.  

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering, og Camilla følger opp 

med mail/dialog med Malin.  

9/20 Orientering 

Vedtak    

Organisasjonskurs 

Hvordan blir det videre med tanke på å søke midler fra DA, HS og 

tilskuddsordninger til organisasjonskurs for NU? Roy orienterer. 

Det kan være utfordring for å få tilskudd for organisasjonskurs. Vi 

kan få tilretteleggingstilskudd. Roy ønsker at NU kommer med en 

oversikt over hva behovet er, så kan vi se på hva midler vi trenger 

og hvor vi kan søke. Roy anbefaler at vi ikke kombinerer det med 



et annet arrangement. Fokus videre; ungdomskontakter. Ønsker 

å se på muligheten organisasjonskurs våren 2021.  

 

Innstilling: NU sender ønsker og behov for innhold i  

organisasjonskurs for ungdommen til HS. Camilla tar ansvar for 

det.  

 

10/20 Fast sak  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. Alle i styret har fått 

egne NORILCO-mailer. Camilla videresender aktuelle mailer til 

styret.  

 

11/20 Orientering 

 

Vinterleiren 

Glenn og Anikken orienterer om dokument for gjennomføring av 

vinterleir. Huskeliste for arrangering av vinterleir er påbegynt. 

Styret går inn og ser på dokumentet for så og gi eventuelle 

tilbakemeldinger innen neste styremøte.  

 

 

12/20 Orientering 

Vedtak  

Moderering av Facebook siden og NORILCO sine nettside 

Camilla legger ut oversikten på styret sin FB-gruppe. Hvert 

styremedlem har eget ansvar å følge med når det er deres tur til å 

moderere FB gruppen.  Styret synes ordningen har fungert OK.  

 

Instilling: 

Anikken ber sekretariatet skrive om blindtarmstomi på 

nettsidene. Vi har flere medlemmer med denne operasjonstypen, 

og at det er viktig at det står om på nettsidene.  

Redaksjonen ønsker at NU bidrar med mer artikler til nettsidene. 

Vi tar det opp som sak neste styremøte.  

 

13/20 Orientering Ferdigstilling av årsmelding 

Fortsetter med samme arbeidsfordeling i året 2020, hver enkelt 

har ansvaret for å følge opp. Camilla setter av tid til å gå igjennom 

før sommeren, og gir beskjed om det er noe vi har glemt.  

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

 



14/20 Fast sak 

Diskusjon  

NU i NORILCO-nytt  
Har levert:  

• Utgave 6: Rekruttering og kampanje  
              Manusfrist: 10. november. Ansvarlig: Glenn og Camilla  
 

• Utgave 1: Informasjon fra NU sentralt, og planene videre 

Manusfrist  10. januar. Ansvarlig: Glenn og Camilla  

 
Skal levere  
 

2020 

 

• Utgave 2: Vinterleir. Ansvarlig: Kristine  

              Manusfrist 28 februar 

 

• Utgave 3: Skrive om hvordan være deltaker på 

likepersonskurset  

       Manusfrist 5 mai. Ansvarlig: Ellinor og Sarah 

 

• Utgave 4: Om å engasjere seg i lokale styrer – bruke 

vinterleiren til å snakke med medlemmene.  

       Manusfrist 10 august. Ansvarlig: Jonas  

 

• Utgave 5: Ungdomsrepresentanter på familiesamling  

Manusfrist 25.september. Ansvarlig: Kristine og Jonas 

 

• Utgave 6: Ungdomskonferanse  

              Manusfrist 9.november  

 

 

15/20 Diskusjon Tarmbanden 

Kristine er nå kontaktperson til Tarmbanden, og gjestesnapper 

fremover. Kristine legger ut informasjon om snappdager og tema 

på styret sin FB gruppe i god tid i forkant. Men viktig at alle i 

styret hjelper til med å sende inn innspill/bilder mm. i forkant av 

snappdag.   

 

16/20 Diskusjon Vervekampanje og profilering 

Roy orienterer om vervekampanjen. Har fått flere nye 

medlemmer, men ingen som er vervet. Styret bestemmer at vi 

utsetter vervekampanjen med frist 1 mai. Trekker da vinneren og 

annonserer det på Insta og FB-siden.  Oppdatering av dette på 



NORILCO sine nettsider. Roy oppdaterer nettsiden ift.frister. Vi 

legger det ut igjen på Facebook og instagram for informasjon.  

 

17/20 Orientering  Helfo  

Roy orienterer om helfokuttene, og endringene som helfo har gjort 

sammen med fagråd, og bakgrunnen for det. Overbruk av tilleggsutstyr 

truer blåresept-ordningen. Anbefalingen er å ta kontakt med fagfolk på 

området om man har utfordringer med stomi og bandasjeringen. 

NORILCO har lagt ut artikkel om saken på nettsidene.  

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

18/20 Orientering 

Vedtak  

Forenkling av interne prosesser og ungdomskontakter  

Glenn orienterer om hvor langt han har kommet med å forenkle 

dokumenter. Guide for LUL, veileder i bruk av Office 365, 

årsmelding og informasjonsskriv om ungdomskontakt. Se 

vedleggene.  

Innstilling: Alle i styret skal se igjennom dokumentene og komme 

med eventuelle tilbakemeldinger innen neste styremøte. Planen 

ar at alle dokumentene skal ferdigstilles til årsmøtet til NU i 2020.  

19/20  Diskusjon  Jubileum NORILCO 50 år 2021 

Har NU noen forslag å komme med for jubileum til NORILCO. 

- Gjerne vi skal be ungdommene sende inn videosnutter om hva 

NORILCO betyr for dem? Eller annet om NORILCO  

-Lage #NORILCO50år  

-Legge ut videoer på FB og instagram hver uke i 2021 – og lage en 

samlevideo til jubileumsfesten?  

-Hvordan kan vi fremme formålet vårt?  

-Hvordan fronte NORILCO utad? 

-Må NU tenke på å sette av litt penger selv til jubileumet?  

-Stand i Oslo?  

-Media, TV, i avis?   

20/20 Vedtak Neste møte 

Styret setter en dato for neste møte.  

Skypemøte onsdag 6 mai. Kl 19  

 

 

 


