
  

 

Protokoll for møte nr. 7 

Dato: 15-17 november 

Sted: Kvernaland 

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

KRISTINE JOHANNESSEN  

 

ROY ALEKSANDER FARSTAD PÅ TELEFON 

 

FRAFALL: ELLINOR GUSTAFSSON OG JOHANNA HERDIS SVERRISDOTTIR 

REFERENT: CAMILLA   

 

Sak Behandling Tittel og orientering 

91/19 Fast sak.  

Vedtak 

Orientering 

Diskusjon 

Godkjenning av saksliste og referat 

Styret godkjenner referatet fra epostmøte nr. 6 , og kommer med 

eventuelle endringer i sakslisten. 

 

Innstilling: Referatet fra møte godkjennes uten endringer. 

 

92/19 Fast sak.  

Orientering 

Oppdateringer fra HS og foreningen 

• Etterkontroll av frifond   

• Bemanning i sekretariatet 

• 55 nye medlemmer for NU  

• Rapport etter ledermøte 
 
  
  

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  
 

93/19 Orientering Nytt fra Lokale Ungdomslag (LUL)  

Kontaktpersonene i styret oppdaterer om siste nytt fra lokale 

tillitsvalgte.  

 

NU Bergen 

Vært på Wasteland med Boots, 5 stk. påmeldt. Litt usikkert ift. 

aktiviteter fremover på grunn av tilbakebetaling av frifondmidler. 



Jevnlig dialog med DA. 

 

NU Sør-Vest 

Gjennomførte tur til Lindesnes Havhotell 27-29 oktober. Sosial og 

kjekk helg, 9 stk. deltok. God respons på å kontakte nye 

medlemmer, og har en egen FB gruppe med nå 56 medlemmer.  

Planlegger nyttårsbord og årsmøte en helg i mars.  

 

NU Sør-Trøndelag 

Må NU sentralt hjelpe til med å avholde årsmøtet der årsmelding 

og regnskap for 2019 og nedleggelsesprotokoll godkjennes, eller 

klarer styret det selv? Styret ordner dette selv, ved litt hjelp av 

Glenn. Ber sekretariatet ordne med tilbakeføring av midlene som 

NU Sør-Trøndelag har på bok etter nedleggelse av LUL. Settes 

over til NU sentralt sin konto. Hva de midlene skal brukes til 

settes opp som sak etter nedleggelse av LUL.  

 

NU Nordland 

Hatt et treff siden sist. Noe utfordrende å rekruttere medlemmer. 

Glenn holder dialogen med LUL og DA for videre hjelp.  

 

NU Oslo 

Ikke noe nytt å rapportere. Snakker om å slå seg sammen med 

Akershus. Anikken holder dialogen med Belal om dette.  

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  
 

94/19 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? 

Kan vi ferdigstille noen avsnitt til årsmeldingen allerede nå? 

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

gjennomføre arbeidsplan.  

 

95/19 Diskusjon 

Vedtak 

Budsjett 2020 

Styret diskuterer, endrer litt på inntekter og utgifter, og vedtar 

budsjett for 2020.  

 

Innstilling: Budsjettet godkjennes.  

 



96/19 Diskusjon  

Vedtak 

Frifond 

Roy orienterer om frifondordningen. Anbefaling fra frifond og 

sekretariatet er at vi fortsetter å bruke ordningen vi har nå.  

  

Alle lokallag har betalt tilbake kravene om tilbakebetaling av de 

ubrukte frifondsmidlene fra 2016, 2017 og 2018.  

 

Som dere vet hadde vi et oppfølgingsbesøk av LNU 16 oktober, 

ang. Frifond organisasjon som er støtteordningen de gir oss. De 

var i all hovedsak fornøyde med det de fant, og synes planen med 

de nye årsmeldingene, at DA eller administrasjonen fører 

regnskap og de nye fristene virket bra.  

Vi hadde fulgt opp alle tingene de bemerket sist, så det var da 

enda godt. Samtidig tror de at ordningen Frifond barn og unge 

kanskje vil være et bedre alternativ for NORILCO ungdom, siden 

ordningen har mindre byråkrati, mindre krav til rapportering, og 

det vil være mulig for lokale ungdomslag å søke om inntil 35 000 

kr per år, som er mer enn de får per lokallag i dag. Vi kan ikke 

være i begge ordningene, så hvis vi vil gå over til å bruke Frifond 

barn og unge må vi la være å søke om Frifond organisasjon i 2020, 

og bare avslutte rapporteringen på midlene som deles ut nå 

snart.  

Midlene som betales ut i disse dager må brukes opp innen 31. 

desember 2020, og skal rapporteres inn 1. mars 2021. Hvis vi 

derimot skal gå over til Frifond barn og unge tror jeg det er 

ryddigst om dere får et vedtak om dette fra lokallagene selv på 

ungdomskonferansen. Dere må derfor vurdere om dere skal ta 

opp dette som en ekstraordinær ungdomskonferanse i 

forbindelse med vinterleiren, eller evt. vente et år, så kan dere 

behandle det i oktober.  

Litt om Frifond barn og unge:  

Les mer og se hvor enkelt det er her: https://www.frifond.no/om-

frifond/om-frifond-barn-og-unge/ Snok gjerne litt rundt på siden, 

og se hvilke prosjekter som kan/ikke kan få støtte osv.  

Konseptet er for så vidt lett, hvert lokallag søker fortløpende på 

vegne av medlemmene i avdelingen på enkeltprosjekter når de 

har en idé til en aktivitet, via en veldig enkel søknadsportal, og får 

svar på søknaden innen 4 uker. Som rapportering av prosjektet 

https://www.frifond.no/om-frifond/om-frifond-barn-og-unge/
https://www.frifond.no/om-frifond/om-frifond-barn-og-unge/


kreves ikke regnskap, men bilder av alle bilag må sendes LNU, og 

ubrukte midler må betales tilbake. Men det er litt flere ting som 

midlene ikke kan brukes til, så vi er usikre på om vi i sekretariatet 

vil anbefale dere å bytte ordning foreløpig.  

Blant tingene vi er skeptiske til er at prosjektene må arrangeres 

lokalt, altså i hjemkommunen til en overvekt av deltakerne –det 

er vi redd for at kan bli utfordrende for våre lokallag som har 

store regioner med få medlemmer. I tillegg skal aktivitetene 

fremme frivillighet, så de ønsker ikke at pengene skal gå til for 

eksempel inngangsbilletter. Dette vil si at utgifter til billetter inn 

på bowling, kino, spa, svømmehall, skitrekk og mange av de andre 

«typiske» aktivitetene vi gjør ikke vil kunne dekkes. Vi jobber med 

å finne ut om resten av utgiftene til en slik type aktivitet kan 

dekkes, mens kanskje en egenandel dekker kostnaden for selve 

inngangsbilletten, men det er uansett ganske ugunstig for oss, 

hvis vi ser på hva slags aktiviteter våre LUL har rapportert inn de 

siste årene.  

 

Litt om ulempene med Frifond organisasjon: 

Frifond sine frister er litt vriene for oss, jeg klarer egentlig ikke å 

forstå hvordan noen klarer å få de til å fungere for seg. Det er litt 

vanskelig å forklare, men jeg prøver meg.  

Midlene som blir utbetalt i 2019 må brukes opp innen 31.12.20, 

og i våre rutiner sjekker vi at midlene er brukt opp gjennom 

regnskapet som leveres innen 15. april hvert år. Men siden 

Frifond har en regel som sier at vi ikke får lov til å gi ut nye midler 

før vi er sikre på at lokale ungdomslag har brukt opp de midlene 

som de fikk sist (selv om midlene per def. Ikke har «gått ut på 

dato» ennå), så får vi med dagens rutiner ikke sjekket at 2019-

midlene er brukt opp før i april 2021. Samtidig må 2020-midlene 

deles ut innen samme år som de ble annonsert, altså også innen 

31.12.20, så med mindre de klarer å bruke opp alle midlene i 

løpet av det første tilskuddsåret, slik at det kommer med på 

2019-regnskapet, så vil vi bare kunne dele ut Frifondsmidler 

annethvert år. Det virker altså som om LNU tror at vi får 

godkjente regnskap inn På nyttårsaften morgen, og deretter kan 

utbetale neste års støtte samme kveld. 

 



Innstilling:  

Bør sees i sammenheng med saken under. Da er regnskapene 

klare med en gang. Styret vedtar at vi fortsetter med ordningen vi 

har nå, og ber sekretariatet følger opp med informasjonsmail til 

LUL om frister og tildeling.  

97/19 Diskusjon  

Vedtak 

Økonomi /regnskap 

Roy orienterer om økonomi/regnskap. Flere av dere i det sentrale 

NU styret har gitt beskjed om at regnskap er et hinder for LUL skal 

fungere godt. Om dette er et hinder for aktivitet er det ikke 

heldig.  

 

Flere LUL har fått regnskapet inn hos NORILCOs 

Distriktsavdelinger, men ikke alle. For de LUL som ønsker det kan 

sekretariatet føre regnskapet. For at dette skal skje vil det da bli 

opprettet egne kontoer i DnB (banken NORILCO sentralt bruker) 

hvor LUL vil få et debit kort til et av styremedlemmene. Kortet må 

stå på et navn. Er ikke personen kunde i DnB må personen møte 

opp på et lokalt DnB kontor og legitimere seg (mulig det også er 

mulig med BankID nå) 

 

ALLE kvitteringer må sendes inn fortløpende etter aktiviteter til 

sekretariatet. Det er ikke godkjent med bilde ala flyfoto av 

kvitteringer, men scannes inn f.eks. gjennom gratisappen Genius 

scan som sender scan som pdf fil i en e-post. Veldig enkel å bruke 

(Roy bruker den mye), og da kan man scanne inn alle kvitteringer 

i sammen slengen. Den ligger da også lagret i appen så LUL vet 

hva de har sendt. 

 

Så kan Roy sende regnskap til LUL etter behov. Dette vil ikke 

påvirke NU sentralt.  

   

Innstilling: 

Styret ber sekretariatet om å sende ut informasjonsmail til LUL og 

DA, og oppfordrer LUL om å benytte seg av tilbudet. Målet er at 

alle LUL skal føre regnskap via sekretariatet innen 2021. Roy lager 

et informasjonsskriv om ordningen.  

 

98/19 Orientering NORILCO med vara i Unge Funksjonshemmede 

Malin Svinndal er valgt inn som vara i Unge funksjonshemmedes 

sitt styre. Oppdatering fra Marion Alver; Generalforsamlingen til 



UF var 1-3 november. Ingen fra NU eller NORILCO deltok på 

generalforsamlingen. 

 

99/19 Vedtak Organisasjonskurs 

Vi skulle fått til et organisasjonskurs for lokale NU. Vi ser behovet 

for dette for våre LUL.  

 

Innstilling: 

Syret ber sekretariatet om å søke om midler til dette fra DA, HS 

og tilskuddsordninger.  

 

100/19 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.  

 

101/19 Orientering 

Vedtak  

Vinterleiren 

Glenn og Anikken orienterer om hvordan vi ligger an i forhold til 

vinterleiren. Noe som gjenstår?  

Det blir curling som fellesaktivitet på fredagen.  

Matliste og bestilling ordner Anikken.  

Anikken, Glenn og Roy skal ha et møte i etterkant av 

påmeldingsfrist for å gå igjennom påmeldingene, og planlegging 

videre i forhold til faktura, program, bestilling av reise med mer. 

Kristine og Ellinor tar ansvaret for aktiviteter i hytten på lørdag.  

Mange påmelding til nå, påmeldingsfrist 2 desember. 

Styre møtes på onsdagen, styremøte med Roy på torsdagen.  

Faglig innlegg på leiren? Roy sender oversikt over potensielle 

faglig innlegg. 

 

 

Instilling:  

Anikken og Glenn lager dokument over hva som må gjøres for å 

gjennomføre vinterleir innen styreperiodens slutt. Dette for å få 

mer oversikt.  

 

102/19 Diskusjon 

Vedtak 

Moderering av Facebook siden 

Tidligere har Ina sendt påminnelsesmail for hvem i styret som har 

ansvaret for Facebookgruppen. Camilla legger oversikten for 



resten av året, og 2020 på styret sin FB-side. Maren sender 

påminnelsesmail om dette videre. Styret synes det har gått fint 

med fordeling av ansvar for FB-siden. Fortsetter med det. Godt 

fornøyd med “opprydning” på siden, fortsetter med å ha 

Facebooksiden for 15-35 år.  

 

103/19 Orientering Ferdigstilling av årsmelding 

Første utkast av årsmeldingen fra 19.10.18 - til nå, må være ferdig 

16. november. Hvem som skriver hva er tidligere avklart, og sendt 

ut påminnelse til styret om dette. Fortsetter med samme 

arbeidsfordeling i året 2020, hver enkelt har ansvaret for å følge 

opp.  

 

104/19 Fast sak 

Diskusjon  

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 

• Utgave 5: Ungdomskontakter og invitasjon til vinterleir 
 

Skal levere  

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

2020 

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

Manusfrist  10. januar. Ansvarlig: Glenn og Camilla  

 

• Utgave 2: Vinterleir. Ansvarlig: Kristine  

              Manusfrist 28 februar 

 

• Utgave 3: Om å engasjere seg i lokale styrer – bruke 

vinterleiren til å snakke med medlemmene.  

       Manusfrist 5 mai. Ansvarlig: Jonas  

 

• Utgave 4:  

      Manusfrist 10. august  

 



• Utgave 5:  

Manusfrist 25.september 

 

• Utgave 6: Ungdomskonferanse  

              Manusfrist 9.november  

 

 

105/19 Diskusjon Tarmbanden 

Det er for mye arbeid for en enkeltperson å ha ansvar for 

tarmbanden. Dette må fordeles på flere. Vi tar en diskusjon på 

hvordan dette skal løses. Enighet om at en av styre administrerer, 

men alle bidrar med bilder og videoer til snapp. Camilla lager en 

oversikt over når vi har snappet og tema, slik at det kan komme 

med i årsmeldingen. Neste gjestesnapp hos Tarmbanden blir i uke 

49, fokus da blir; Vervekampanje, vinterleir, hva betyr NU for 

deg?  Vi spør medlemmene i forkant av snapdagen.  

 

106/19 Diskusjon Vervekampanje og profilering 

Fra september 2019 og frem til vinterleiren 1. februar 2020 har 

NORILCOs Ungdom en vervekampanje, i håp om å nå 

handlingsplanens mål om å øke medlemsmassen i NORILCOs 

Ungdom med 5 %. 

Har vi fått profilert dette? Hva kan vi gjøre for å nå ut til flere?  

Vervekampanjen er publisert på NORILCO sine nettsider, og NU 

sin FB-side. Kristine publiserer om kampanjen på instagram. 

Glenn tar kontakt med Jaqueline for publisering i NORILCO Nytt 

og vi lager en video som publiseres på instagram. Ber Roy om å 

publisere innlegget på NORILCO og NU sin FB-side.  

 

107/19 Orientering Likepersonstjenesten 

Det arrangeres sentralt likepersonskurs 6.-8. mars 2020 på Thon 

Hotel Oslo Airport. Denne gangen blir det arrangert med 

begrenset mengde plasser, og i utgangspunktet er det kun åpent 

for nye likepersoner å melde seg på -og man må avklare med sin 

distriktsavdeling at man melder seg på før man søker om plass. 

Når det er sagt er de aller fleste distriktsavdelinger på jakt etter 

flere yngre likepersoner, så alle i NORILCOs Ungdom har ekstra 

gode forutsetninger for å få plass. Søknadsfristen er 9. januar. 

Styret tar dette til orientering, og ber sekretariatet legge dette ut 

på Facebooksiden til NU, Kristine legger det ut på Instagram. 

https://www.norilco.no/tilbud/likepersontjenesten/likepersonskurs/invitasjon-til-likepersonskurs-2020
https://www.norilco.no/tilbud/likepersontjenesten/likepersonskurs/invitasjon-til-likepersonskurs-2020


Camilla går igjennom listen over unge likepersoner, og ser på hvor 

vi har mest behov for unge likepersoner.  

 

108/19 Orientering Forenkling av interne prosesser  

Glenn orienterer om hvor langt han har kommet med å forenkle 

dokumenter. Forenkling av årsmelding er ferdig. Ber sekretariatet 

å sende ut denne til LUL. Glenn har begynt å lage en oversikt over 

LUL, og styremedlemmene for hvert LUL. Guide for LUL, veileder i 

bruk av Office 365 og informasjonsskriv om ungdomskontakt er i 

prosess.   

109/19 Vedtak Neste møte 

Styret setter en dato for neste møte.  

30. Januar i forbindelse med vinterleiren på Sjusjøen. 

Roy deltar på styremøtet. 

   

 


