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Stopp av aktivitet
AU fremmet forslag om stopp av all fysisk aktivitet i NORILCO frem til 1. november 2020. Dette
grunnet den uavklarte situasjonen i forbindelse med smittesituasjonen og Covid-19 som er per nå.
Det er en svært utfordrende tid nå. Det er usikkerhet om hvordan smitten er i Norge og man ser det
stenges mer og mer ned og det dukker opp smitteklynger nye steder. Da vi er en pasientforening er
vi ekstra sårbare og våre medlemmer må være helt sikre på at våre aktiviteter er trygge. Våre
aktiviteter er ikke mer trygge enn andre og det å samle mennesker ser ut til å være en faktor som gir
økt smitte.
Kreftforeningen stopper aktivitet fremover, men de får noen geografiske ulikheter der den enkelte
region kan senere i høst se om det er muligheter for aktivitet. Vardesenter holder åpent for de som
er påmeldt til å kunne stikke innom for en samtale. Det er ikke lagt opp til geografiske ulikheter i
NORILCO da smitten raskt flytter seg.
Til stadighet dukker det nå opp nye smittetilfeller. Det er stor åpenhet om hvem som får smitten. Om
noen i NORILCO skal få smitten på et av våre arrangementer, mens Norge igjen stenger mer og mer
ned vil det ikke være heldig for organisasjonen. Vi må ta sikkerheten til våre medlemmer på alvor og
vi kan ikke risikere å havne i VG. «Pasientforening inviterte til sosial sammenkomst mens Norge
stenger ned»
Forutsigbarhet både for medlemmer og tillitsvalgte er viktig, derfor settes det en lang periode så det
kan planlegges i god tid når aktivitet kan begynne igjen og organisasjonen kan rigges bedre for å drive
aktiviteter innenfor myndighetenes smitteråd. Det er bedre å komme med en kontrabeskjed om man
ser at perioden som er satt er for lang og at smittesituasjonen endrer seg og aktivitet kan igjen
begynne.
Det vil bli gitt tillatelse til å gjennomføre styremøter i DA.
Representantskapet gjennomføres Scandic Oslo Airport som oppsatt, men det skal være mulig og det
anbefales å delta digitalt. Representantskapet må gjennomføres og ved at det er mulig å delta fysisk
gir dette muligheter for demokratisk gjennomføring. Det vil bli digital avstemming gjennom en app
som er mye brukt i Norge. Diabetesforbundet, Den Norske Kirke og flere bruker denne appen i dag.
Det har vært møte mellom daglig ledere som NORILCO deler kontorlokaler med for å høre hvordan vi
hver for oss jobber med smittevern og hvordan vi ser på de ulike problemstillinger som dukker opp.

Brystkreftforeningen:
Har gitt ansvar over på enkelt lokallag, men de ser etter dialog med oss de ikke har nok rutiner for å
ivareta smittevern. Vurderer stop. Landsmøtet er vedtatt digitalt.
CarciNor har stoppet all aktivitet. Medlemmer i CarciNor har ofte en aktiv kreftdiagnose og er
dermed ekstra sårbare. Landsmøtet vedtatt gjennomført digitalt.
Ung kreft har stoppet all fysisk aktivitet til 1. september. Dette kommer av at mye av aktivitet er
gjennom Sjukt Sprek som er inne på treningssenter. Samtidig er ungdom nå mer utsatt ut ifra
smittetall. Her vil aktivitet bli videre stoppet utover 1. september.
Melanomforeningen har stoppet aktivitet.
Vedtak:
NORILCO stopper aktivitet frem til 1. november 2020, men tillater styremøter i DA og sentralt.
Sekretariatet får i oppgave å orientere DA. Kontrollkomiteen orienteres om saken. Sak settes igjen
opp på styremøte for HS i august

