
  
 
Saksliste for møte nr. 2 
Dato: 6.mai 2020 kl. 19-21:30 
Sted: Skypemøte 

 
TILSTEDE FRA NU-STYRET: CAMILLA TJESSEM, JONAS FUGLSETH, GLENN NEVLAND, ANIKKEN 
NORHAUG, ELLINOR GUSTAFSSON, JOHANNA SVERRISDOTTIR OG KRISTINE JOHANNESSEN  
 
TILSTEDE FRA SEKRETARIATET:  ELISABETH FIDJELAND, ROY ALEKSANDER FARSTAD OG MALIN 

SVINNDAL 
 
REFERENT: CAMILLA TJESSEM  
 

Sak Behandling Tittel og orientering 
21/20 Fast sak 

Vedtak 
Orientering 
Diskusjon 

Godkjenning av saksliste og referat 
Styret godkjenner referatet fra møte nr. 1 for 2020, og kommer med 
eventuelle endringer i sakslisten. 
 
Innstilling: Referatet fra møte nr. 1 for 2020 godkjennes uten endringer. 
 

22/20 Fast sak 
Orientering 
Vedtak  

Oppdateringer fra HS og foreningen 
• Elisabeth Fidjeland nyansatt i sekretariatet, og deltar på 

styremøtene til NU og blir kontaktpersonen inn i sekretariatet 
videre.   
 

(vedlegg 1,2, 3 og 4 ) 
Roy orienterer  

• Covid-19 situasjonen. All aktivitet utsatt inntil videre. Satt dato 
foreløpig for å åpne opp for aktivitet 1 august. Flere av våre 
medlemmer er i risikogruppen. Usikkert enda om når vi kan 
starte opp igjen med aktivitet, men vi må begynne å planlegge 
høstens aktiviteter uansett. Følger videre helsemyndighetenes 
retningslinjer.  

• Likepersonstjenesten og likepersonstelefonen. Opplever litt mer 
pågang på telefonen, flere nye likepersoner er med på 
telefonslyngen. Sekretariatet har søkt og fått innvilget penger til 
å få markedsføre likepersonstelefonen mer.  

• Opplæringsvideoer via nett. Sekretariatet har laget enkle interne 
videoer som ligger på SharePoint til intern bruk.  Målet er å lage 



flere videoer for opplæring av blant annet styremedlemmer og 
likepersoner.  

• Årsmeldinger og rapportering. Grunnet situasjonen har det nå 
blitt sendt inn årsmeldinger uten signaturer. Planen er at de kan 
signeres etter hvert som landet åpnes opp igjen for aktiviteter.  

• 50 årsjubileet 2021. Gjennomgang av hvem som sitter i 
arbeidsgruppen i HS, og hvor langt det man har kommet i 
planleggingen. Det er sendt ut to spørreundersøkelser til 
medlemmene. En om NORILCO-Nytt og nettsiden, og en om 
50årsjubileet, for å ideer og gode historier. Kommet en del svar. 

• Mail sendt ut fra sekretariatet hvor man søker likepersoner til 
videoklipp. Har fått mange likepersoner som ønsker å svare på 
spørsmål via video. Jobber nå med hvordan sette opp videoene, 
og svare på spørsmålene. Kommer mer informasjon etter hvert.  

• NORILCO har begynt med Teams. Bruke NORILCOmailene som 
brukere for å logge på teams. NU inviterer via det til neste 
styremøte.  

• Forespørsel fra sekretariatet v/Elisabeth: Hvis dere har noe 
arbeid dere har ønsket å komme i gang med så gi gjerne beskjed 
slik at vi kan bistå på best mulig måte. Opplæringsvideoer, 
prosjektsøknader, forenkling av prosesser?  
 

• Vært oppdateringer med DA/NU via telefonmøter. Camilla har 
deltatt på to av dem.  

• Neste HS møte blir 5-7 juni, om det blir via nett så deltar Camilla 
og Jonas på teams. Holder dialogen om hvordan vi gjør det.  

• EOA er avlyst, utsatt til 2021? Camilla og Kristine skulle delta der. 
Må ta en vurdering på om vi kan delta grunnet vi har mange 
arrangementer planlagt i 2021.  

• Familiesamlingen og 30+ samling går foreløpig som planlagt. 
Enda usikkert om arrangementene kan gjennomføres. Kommer 
mer informasjon fortløpende.  
 

Innstilling: Styret tar saken til orientering, og ser på videoene lagt på 
SharePoint, og kommer med eventuelle tips om hva vi trenger mer av 
opplæringsvideoer. Videre holder vi dialogen med Elisabeth om det er 
noe hun skal bistå og hjelpe med.  
 

23/20 Orientering 
Fast sak 
Vedtak 

Nytt fra Lokale Ungdomslag (LUL)  
Kontaktpersonene i styret oppdaterer om siste nytt fra lokale 
tillitsvalgte. Det har blitt sendt ut mail til alle LUL med informasjon om 
situasjonen rundt Covid-19, avlysning av arrangementer og hvordan man 
skal gjøre det med årsmelding og rapportering.  
 
NU Bergen 



Johanna orienterer. Skjer lite i NU Bergen. Levert inn årsmelding og regnskap. 
Vanskelig med rekruttering, NU v/ Johanna holder dialogen med NU Bergen 
videre, og hele styret må tenke over om vi kan hjelpe med rekrutteringen 
videre for å holde NU Bergen gående videre.  
 
NU Sør-Vest 
Camilla orienterer. Måtte avlyse/utsette årsmøtet/ 
helgeaktiviteten som skulle være i slutten av mars. Hadde da invitert 
Jonas, Lena og Kine fra Trøndelag for en kickstart og opplæring av drift 
LUL. Har holdt dialogen med medlemmene via facebooksiden og mail. 
Gjennomførte et skypetreff 7 april, hvor 5 stk. deltok. På det treffet var 
det stemning for å gjennomføre årsmøtet via skype. Planlegger å gjøre 
dette før sommeren/til høsten.   
 
NU Sør-Trøndelag 
Jonas orienterer. NU Sør-Trøndelag er ikke blitt oppløst. Planen var at 
Jonas, Kine og Lena skulle starte opp/fortsette NU Sør-Trøndelag ved å 
slå i sammen Sør og Nord til NU Trøndelag. Grunnet Covid-19 ble dette 
utsatt. Planen videre er at det blir gjort når det åpner seg mulighet for 
det. Sekretariatet v/Elisabeth holder dialog med Jonas om årsrapporten 
for 2019. Jonas holder dialogen med Kine og Lena videre for å holde dem 
orientert.  
 
NU Nordland 
Glenn orienterer. Det er lite aktivitet akkurat nå. De rakk å ha årsmøte 
før Covid-19. Planlegger å lage facebookside for LUL, og gir selv beskjed 
om de trenger hjelp til det. Er fornøyd med informasjonen som har blitt 
gitt i forhold Covid-19. Glenn  dialogen videre med dem.  
 
NU Oslo 
Anikken orienterer. Før Covid-19 ble det snakket om at NU Oslo skulle 
slå seg sammen med Akershus. Planen var at NU Oslo skulle bli NU Oslo-
Viken(?). Dette utsettes til etter virussituasjonen har roet seg. Anikken 
holder dialogen med Belal om dette. NU Oslo har behov for hjelp til 
føring av regnskap via sekretariatet, til nå så har dem gjort det selv.  
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering, og ber sekretariatet holde 
dialogen med de ulike LUL for rapporteringer og planene videre som 
følge av Covid-19. Ber også sekretariatet ta kontakt med NU Oslo om 
regnskap, ettersom de trenger oppfølgning/veiledning og ønsker at 
sekretariatet tar over føring av regnskap så fort som mulig.  
 



24/20 Diskusjon 
Fast sak 
Vedtak 

Gjennomgang av arbeidsplanen 
Godt i gang med å gjennomføre arbeidsplan.  
 
Dette har vi igjen:  
 

• Gjennomgang av NORILCO-mailene. Alle har de tilganger dem 
skal ha på office og sharepoint?  

• Jobbe videre med forenkling av dokumenter/prosesser. Glenn 
har en plan om å gjennomføre dette før ungdomskonferansen, 
slik at dette kan tas opp/vises frem der.  

• Jobbe videre med ungdomskontakter – Glenn  
• Jobbe med å konkretisere ung likepersonskontakt vervet. Har 

ikke fått kommet i gang med dette, ettersom det ikke har blitt 
tid. Styret velge å videreføre dette til neste styreperiode, 
ettersom man allerede har gjennomført mye i arbeidsplanen for 
denne perioden.  

• Fokus videre på å drive organisasjonsopplæring via Facebook. 
Sekretariatet har laget videoer for opplæring, Glenn har hatt 
livesending via facebook og styret har hatt møte med de ulike 
LUL på de 2 siste vinterleirene. Styret sier seg fornøyd med dette 
for denne perioden.  

 
Innstilling: Styret tar saken til orientering, og ber sekretariatet v/ Roy å se 
igjen på tilganger i office/sharepoint til styret, om dette er i orden nå. 
Vedtar også at konkretisere ung likeperson vervet blir videreført til neste 
styreperiode, på grunnlag av tidsmangel og utført mye av arbeidsplanen 
ellers. Styret ser igjennom dokumentene Glenn har laget om forenkling 
av dokumenter/prosesser og kommer med tilbakemeldinger.  
 

25/20 Orientering  
Diskusjon  
Vedtak  

Regnskap 2019 og økonomi 
Roy orienterer om regnskap 2019, se vedlegg.  
NU har opparbeidet en egenkapital. Styrearbeid og administrasjon er 
som i 2018 ført sammen grunnet endringer i fordelingsnøkler.    
 

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. LUL har ulike praksis for føring av regnskap. 
Ønske er at alle skal gjøre det likt, og at sekretariatet skal ta over 
regnskap/økonomi for å gjøre det enklere med bilag, oversikt og 
ressurs/sparer tid for LUL.  



 

Innstilling: Styret tar saken til orientering, og ber sekretariatet ta kontakt 
med lederne i de ulike LUL for å ta over økonomi/regnskap etter hvert, 
og hvordan vi gjør dette i praksis.   

 
26/20 Diskusjon  

Vedtak  
 

Frifond 
Roy orienterer om frifondordningen, og hvordan det blir nå i forhold til 
Covid-19 situasjonen. Penger som er utbetalt i 2020, må brukes opp 
innen året. Det kan ikke føres over mer pengestøtte fra Frifond før man 
har brukt opp det man fikk sist.  
 
Innstilling: NU ber sekretariatet om å sende mail til LUL om frister, og 
hva vi kan bruke pengene på i disse tider, samt følge opp videre.  
 

27/20 Diskusjon 

Vedtak  

Ungdomskonferansen og årsmelding 
Begynne å planlegge ungdomskonferansen. Blir samme plass og 
helg som NORILCO sitt representantskapsmøte 23-25 oktober i 
Sarpsborg. Ungdomskonferansen blir da fredag 23 oktober. 
Årsmeldingen for perioden er godt i gang, Camilla følger opp 
den. Styret må begynne å se på vedtekter /datoer/saker mm. 
Sekretariatet sjekker opp hvordan det er gjort økonomisk når 
ungdomskonferansen er samme helg som NORILCO sitt 
rep.møte. 
 
Innstilling: Styret ber sekretariatet sjekke opp i hvordan vi 
gjorde det sist år/hvordan vi skal gjøre det i år om hvem som 
skal dekke reise/opphold for de ungdommene som er med på 
ungdomskonferansen, men også skal være delegat/observatør 
på representantskapsmøte. Camilla holder dialogen med 
sekretariatet om frister, og vi setter opp arbeidsmøte og 
styremøte for gjennomgang/forberedelser til 
ungdomskonferansen. Alle i styret har ansvar å lese igjennom 
vedtekter og tenker over eventuelle saker til konferansen til 
neste møte.  

 

  

28/20 Orientering 
Diskusjon  
Vedtak  

Unge Funksjonshemmede 
Mail fra Malin om UF: Det er mye som skjer i Unge funksjonshemmede 
nå. I går snakket vi en del om hvilke uttalelser vi vil komme med på 
Ledermøte til Unge funksjonshemmede. Det heller veldig i retning av en 
uttalelse om seksuell helse. Dette er jo noe Unge funksjonshemmede har 
arbeidet en del med tidligere. Men NORILCO har også arbeidet noe med 



dette. Sannsynligheten er derfor stor for at vi kan kaste oss på dersom 
det blir en del av informasjonsspredningen til Unge funksjonshemmede. 
De andre temaene som ble foreslått er: psykisk helse, inkludering i 
arbeidslivet og pårørende. Det vil nok være treffende for NORILCOs 
gruppe uansett. 
Hva er NU sine synspunkter på å arbeide med disse ulike temaene? En 
annen sak vi tok opp var videre arbeid med temaer fra 
handlingsprogrammet. På styrehelgen i januar plukket vi ut noen 
punkter fra handlingsprogrammet som vi mente var de viktige å arbeide 
med videre. Disse er: 
 

• Utdanning som arbeidsrettet tiltak ->Hjelp til å fullføre utdanning 
• Overganger mellom barn og voksne i helsevesenet 
• Bygge ned barrierer for demokratisk deltagelse 
• Økt kompetanse om psykisk helse og funksjonsnedsettelse 
• Bryte ned barrierer – universell utfordring og andre fysiske og 

praktiske hindringer 
• BPA->bedre tjenester-> økt kompetanse 
• Inkluderingsdugnaden ->inkludere unge m/funksjonsnedsetting -

>sysselsetting 
 

Innstilling: Styret tar saken til orientering, og skal tenke igjennom hva 
innspill vi kan gi UF i denne mailen. Tar en runde på mail om det, og 
videresender til Malin. Styret enig om at Malin skal bli kallet inn til NU 
sine styremøter for oppdatering, ellers holder Camilla dialogen med 
Malin videre.  
 

29/20  Diskusjon  Jubileum NORILCO 50 år 2021 
Camilla sitter i komiteen for planlegge jubileum. Foreløpig er 
planen at NU skal få en måned hvor vi skal finne på noe. Det blir 
også et fokustema denne måneden. NU vil bidra med videoer 
jevnt over dette året, hvor vi filmer ungdommer og fremmer 
“hva betyr NORIILCO/NU for deg?”. Ellers blir det viktig med 
#NORILCO 50 år, og oppfordrer våre medlemmer til å dele bilder 
med #, gjerne knyttet til temaene som blir satt opp hver 
måned?NU sin fokusmåned blir februar, ettersom da er 
vinterleiren også. Planen foreløpig er å lage en samlevideo med 
fokus det å være ung, aktivitet, mestring og strekke grenser. 
Glenn begynner å se på dette, og snakker med andre som har 
videoer fra tidligere arrangementer. Vi kan gjerne legge ut på 
vår Facebookside at vi er på utkikk etter materiale vi kan bruke. 

 
Vedtak 
 

 



Styret ønsker også å ta kontakt med Tarmbanden, om vi kan 
gjestesnappe der jevnt over i 2021 for å fremme 
NORILCO/jubileum og temaene som skal tas opp hver måned. 
Kristine tar kontakt med Tarmbanden.  
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering. Styret fortsetter 
planleggingen frem til jubileumet. Styret ber sekretariatet 
innhente/finne bilder/videoer vi allerede har, som vi gjerne kan 
dele på vegne av NU.  

 

30/20 Fast sak  
Orientering 

NU-mailen  
Camilla orienterer om henvendelser som er sendt til fellesmailen. Det 
har kommet noen henvendelser fra studenter som skriver 
bacheloroppgaver om stomi og sykepleie. Alle har fått svar, og noen 
henvist videre til sekretariatet. Camilla videresender aktuelle mailer til 
styret.  
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering.  
 

31/20 Orientering 
Vedtak  

Evaluering av vinterleir 2020 
Begynne å planlegge vinterleiren 2021 
Anikken og Glenn orienterer om evalueringen av sist vinterleir, og 
sender dette ut til resten av styret. Se vedlegg. 21 har svart, gode 
tilbakemeldinger; liker hytten og aktivitetene.  
Andre tilbakemeldinger; Middagen ble for sen. Ønske om 
samtalegrupper.  
 
Glenn og Anikken orienterer om dokument for gjennomføring av 
vinterleir. Huskeliste for arrangering av vinterleir er påbegynt. Vi ønsker 
å booke samme hytte til neste vinterleir.  
 
Innstilling: Styret ser på tilbakemeldingene, og tar saken til orientering. 
Enig om at arrangementansvarlige booker samme hytte til dato 3-7 
februar.  
 

32/20 Orientering 
Vedtak  

NORILCO sine nettside 
Har sekretariatet fått skrevet om blindtarmstomi på nettsidene? Glenn 
har sendt mail med Jaqueline i sekretariatet om artikler fra NU og 
publisering på nett. Redaksjonen ønsker at NU bidrar med mer artikler til 
nettsidene. Vi bidrar allerede med en artikkel til hvert BHDO, og enighet 
om at det er det vi får til videre også.  
 



Innstilling: NU ber sekretariatet om å sjekke opp om det er skrevet om 
blindtarmstomi, og Anikken sender mailen om temaet til Elisabeth. Ber 
sekretariatet fortløpende publisere artikler vi bidrar med i NORILCO-nytt 
på nettsiden, samt dele det som NORILCO på NU sine facebookside. 
Ønsker også at tidligere artikler NU har skrevet blir publisert på 
nettsiden. 
 

33/20 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  

• Utgave 2: Vinterleir. Manusfrist 28 februar. Ansvarlig: Kristine  
• Utgave 3: Hvem er NU-styret, og en hilsen til medlemmene . 

Manusfrist 5 mai. Ansvarlig: Camilla  
 

Skal levere  
 

• 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  

 
 

34/20 Orientering  
Vedtak 

Tarmbanden 
Kristine orienterer om samarbeidet med Tarmbanden. Samarbeidet går 
bra, og Kristine holder dialogen og får plan/oversikt fra Tarmbanden. NU 
har fått positive tilbakemeldinger på å være med som gjestesnappere, 
og ser at vi får mer medlemmer på vår Facebookside etter hver gang. Vi 
ser også at Tarmbanden også får mer følgere når vi snapper, så det går 
begge veier. Gjerne Tarmbanden vil skrive noe til NORILCO-Nytt eller at 
vi skriver om vårt samarbeid med dem? Kristine fortsetter å holde 
dialogen, og sender oss mailer om når vi skal gjestesnappe og hva vi i 
styret skal bidra med.  
 



Innstilling: Styret tar saken til orientering. Kristine sender mail til 
Tarmbanden, for å høre om NORILCO-nytt.  
 

35/20 Orientering 
Diskusjon 
Vedtak 

Vervekampanje og profilering 
Elisabeth orienterer om vervekampanjen. Har fått flere nye medlemmer, 
men ingen som er vervet. Skulle trekkes en vinner 1.mai. Men ble 
vanskelig å få gjennomført når ingen er registrert som vervet. Muligens 
det ikke har kommet tydelig frem at det er en vervekampanje? Det ble 
gjennomført som sist gang det ble kjørt en vervekampanje, så det er 
usikkert hva som er grunnen for at ingen har blitt vervet.  
 
Innstilling:  Velger å fjerne vervekampanjen, på bakgrunn av at ingen er 
vervet til tross for at vi har forlenget perioden for å kunne verve. Velger 
å spare premien til en annen anledning, og ta opp hvordan vi gjør dette 
ved en senere anledning.  
 

36/20 

 

Vedtak 

 

Neste styremøte 
Styret setter en dato for neste møte. 
27 august kl. 19 via Teams. 

 

  

   

 


