SAKSPAPIRER
NORILCO -Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Representantskapsmøte
Gardermoen 24. oktober 2020

NORILCO – Representantskapsmøte 2020

Program
Fredag:
Ankomst for de som kommer fredag.
Middag kl 19.

Lørdag:
Pålogging fra kl 09.30
10:00 Åpning av Representantskapsmøte med følgende dagsorden
1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden.
2. Presentasjon av styrets beretning.
3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning.
4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning
5. Endringer i vedtektene.
13:00 Lunsj
14:00 Representantskapsmøtet fortsetter
6. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden.
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder fastsettelse kontingent, fastsettelse av tilskudd og
fordeling til distriktsavdelinger samt fastsettelse av styrehonorar.
8. Uttalelser
9. Valg av hovedstyre
10. Valg av valgkomité
11. Valg av kontrollkomite
12. Valg av statsautorisert revisor
13. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte
14. Avslutning
16:45 Avslutning representantskapsmøtet
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Sak R1/20 – Møteledelse, forretningsorden og dagsorden
Møteledelse

Hovedstyrets forslag til møteledelse for representantskapet
Det følgende er hovedstyrets forslag til møteledelse for representantskapsmøte 2020. Innstillingen
kan bli gjenstand for endring.
Ordstyrer

Protokollføring
Sekretariatet pålegges å føre protokollen.

Protokollunderskrivere
En fra sittende styre samt en representant. Endelig innstilling fremlegges på representantskapsmøtet
da denne avhenger av hvilke representanter som kommer.

Tellekorps
Ingen innstilling. Velges under representantskapet blant deltagerne.

Redaksjonskomiteen
Ingen innstilling. Velges under representantskapet blant deltagerne.
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Forretningsorden
Hovedstyrets forslag til forretningsorden for NORILCOs representantskap:
§ 1 Representantskapet
Representantskapet behandler de saker som er beskrevet i vedtektene.
Representantskapsmøte kan bare behandle og treffe vedtak i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
§ 2 Representasjon
§ 2.1 Stemmefordeling og representanter
Jevnfør vedtektenes § 7.2 fordeles representantantallet etter følgende regel.
Distriktsavdelinger med 1 – 100 medlemmer gir 2 representanter og 2 stemmer
Distriktsavdelinger med 101 – 250 medlemmer gir 3 representanter og 3 stemmer
Distriktsavdelinger med 251 - 500 medlemmer gir 4 representanter og 4 stemmer
Distriktsavdelinger med 501 eller flere medlemmer gir 5 representanter og 5 stemmer.
Hver distriktsavdeling har alltid så mange stemmer som medlemstallet betinger på bakgrunn av
innbetalt kontingent pr. 31.12. selv om distriktsavdelingen bare sender en representant.
Bedriftsmedlemmer teller med i utregningen av distriktsavdelingens representanter og stemmer.
Videre stiller NORILCOs Ungdom med 2 representanter til NORILCOs representantskapsmøte jevnfør
vedtektenes § 7.11, punkt 5 og dermed to stemmer.
§ 2.2 Kontingentkrav
Jevnfør vedtektenes § 7.4 må representanter ha betalt kontingent i inneværende år.
§ 2.3. Observatører
Representantskapsmøtet er i utgangspunktet åpent for alle. Alle medlemmer i NORILCO har
anledning til å overvære representantskapet med talerett, jevnfør vedtektenes § 7.11, punkt 10. Ved
forslag kan representantskapet, med alminnelig flertall, velge å lukke møtet for ikke medlemmer.
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§ 3 Konstituering
Styrets leder presenterer forslag til godkjenning av innkalling og forslag til ordstyrer.
Møtet overlates så til valgt møteledelse som foretar opprop og telling av representantene.
Møteleder legger videre frem: godkjenning av fremmøtte delegater, forretningsorden, valg av
protokollførere, valg av protokoll underskrivere, valg av redaksjonskomité, valg av tellekorps,
fastsettelse av saksliste og fastsettelse av dagsorden, jamfør vedtektenes § 7.8.
Telling av representanter foretas videre ved endringer i antall til stede.
§ 4 Forhandlinger
Møtet er åpent for tilhørere med mindre det lukkes av møtets flertall.
§ 4.1. Debatt
Debattene skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse.

§ 4.1.1. Hovedinnlegg
Hovedinnlegg tegnes ved å melde seg gjennom GoPlenum. Til hovedinnlegg gis ordet for inntil 3
minutter. Talere som ikke har hatt ordet til hovedinnlegg i gjeldende debatt prioriteres foran talere
som har hatt hovedinnlegg. Prioritering gjelder kun ved førstegangs tegning.
Møteleder kan utvide taletiden for enkelte representanter dersom det finnes nødvendig.
§ 4.1.2. Replikk
Replikk tegnes ved å melde seg gjennom GoPlenum. Det gis inntil to replikker per hovedinnlegg, samt
en svarreplikk. Til replikk og svarreplikk gis ordet for inntil 1 minutt. Det kan gis tredjereplikk dersom
et innlegg har vært rettet direkte mot en person.
§ 4.1.3. Til dagsorden, voteringsorden og saksopplysning
Til dagsorden gis ordet for å foreslå endringer i den fastsatte dagsorden.
Til voteringsorden gis ordet for å foreslå endringer i den foreslåtte voteringsorden.
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Til forretningsorden gis ordet for å foreslå endringer i denne forretningsorden.
Til saksopplysning gis ordet for å avklare rene faktiske forhold.
Til forretningsorden, voteringsorden og dagsorden gis ordet umiddelbart etter at pågående
hovedinnlegg med replikkveksling er avsluttet.
Til saksopplysning gis ordet umiddelbart etter at innlegget eller replikken tegningen kom under er
avsluttet.
§ 4.1.4. Skriftlig innlegg
Der gis anledning til å få sine innlegg lest opp av ordstyrer. Innleggene tegnes som beskrevet i
paragrafene 4.1.1 til 4.1.3.
§ 4.2. Votering
Votering gjøre gjennom GoPlenum. Avstemming er anonym.
Hver distriktsavdeling stemmer under ett, men fordeler sine stemmer som de selv ønsker.
Stemmer avgitt på andre måter enn gjennom GoPlenum blir avvist. Det samme blir stemmer som blir
avgitt på annet enn det som er oppe til avstemning. Dersom det blir stemmelikhet, foretas det
loddtrekning.
Voteringer avgjøres normalt med simpelt flertall (flere stemmer for enn mot, blanke stemmer telles
ikke).
Ved alminnelig flertall teller blanke stemmer mot.
Forretningsorden vedtas med alminnelig flertall og kan endres ved 2/3 flertall.
Vedtektene endres ved 2/3-flertall jevnfør vedtektenes § 23.1.
Kun forslag levert innen fristen oppgitt i innkallingen, kan tas opp til behandling. Det gis ikke
anledning til å stille endringsforslag til endringsforslag jevnfør nærværende forretningsorden § 4.4.
Forslag om prøvevotering tas opp til votering umiddelbart etter at det er foreslått. Prøvevotering kan
ikke omgjøres til gyldig votering. Debatten fortsetter etter talerlisten.
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Voteringer ved valg følger reglene under forretningsordenens § 5.
§ 4.3. Andre reguleringer av forhandlingene
§ 4.3.1. Protokoll
Det føres protokoll over forhandlingene. Denne inneholder oversikt over de tilstedeværende,
samtlige distriktsavdelinger som tar ordet, vedtak og stemmetall dersom stemmer telles.
Protokolltilførsler kan leveres av alle med forslagsrett. Disse må fremlegges gjennom GoPlenum i
debatten og skal være levert gjennom GoPlenum innen møtets slutt. Andre representanter skal gis
mulighet til å tilslutte seg protokolltilførselen.
§ 4.3.2. Sette strek
Møtet vedtar å sette strek for debattene med simpelt flertall. Når strek er vedtatt satt gis det
anledning til å tegne seg under påfølgende hovedinnlegg med tilhørende replikkveksling.
§ 4.3.3. Stryke talerlisten
Møtet kan vedta å stryke resten av talerlisten uten at de som er oppført får ordet til debatten. Slikt
vedtak gjøres med 3/4-flertall og har umiddelbar virkning.
§ 4.4. Forslag
Alle forslag som ikke er til dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden skal leveres skriftlig
gjennom GoPlenum.
Frist for levering av forslag er når strek settes i angjeldende debatt med mindre møtet, med simpelt
flertall, har vedtatt annen frist.
Forslag som trekkes av forslagsstiller kan opprettholdes av andre med forslagsrett selv om strek er
satt.
§ 5 Valg
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Absolutt flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater åpnes det for debatt.
Deretter foretas ny avstemning. Dersom ingen av kandidatene oppnår tillit ved absolutt flertall
holdes vervet ubesatt.
Alle valg i representantskapsmøtet skal skje gjennom GoPlenum. Avstemming er anonym.
§ 6 Andre bestemmelser
Spørsmål som ikke er regulert i denne forretningsorden avgjøres av møtet med alminnelig flertall.
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Saksliste
Hovedstyrets forslag til saksliste for NORILCOs representantskapsmøte 24. oktober 2020.

R 01/20

Åpning av møte og godkjenning av innkalling
Valg av møteledelse og fastsetting av forretningsorden
Dagsorden og saksliste

R 02/20

Presentasjon av styrets beretning

R 03/20

Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning

R 04/20

Presentasjon av kontrollkomiteens beretning

R 05/20

Endring i vedtektene

R 06/20

Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden

R 07/20

Fastsettelse av budsjett for to år, herunder
a. Fastsettelse kontingent
b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger
c. Fastsettelse av styrehonorar

R 08/20

Uttalelser

R 09/20

Valg av hovedstyre

R 10/20

Valg av valgkomité

R 11/20

Valg av kontrollkomité

R 12/20

Valg av statsautorisert revisor

R 13/20

Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte

R 14/20

Avslutning
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Dagsorden
Hovedstyrets forslag til dagsorden
Tid

Sak

Behandling

10:00
10:15

Tittel og orientering
Åpning av representantskapsmøte

R 1/20

Vedtak

Godkjenning av innkalling, konstituering og fastsettelse
av forretningsorden og dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer
3. Godkjenning av fremmøtte delegater
4. Forretningsorden
5. Valg av protokollførere
6. Valg av protokollunderskrivere
7. Valg av redaksjonskomité
8. Valg av tellekorps
9. Fastsettelse av saksliste
10. Fastsettelse av dagsorden

10:30

R 2/20

Vedtak

Behandling av styrets beretning
Se saksfremlegg

12:00

R 3/20

Vedtak

Behandling av regnskap 2019
Se saksfremlegg

12.30

R 4/20

Vedtak

Behandle kontrollkomiteens beretning
Se saksfremlegg

12:45

R 5/20

Vedtak

Behandling av vedtektsendringer
Endringsforslag presenteres med hovedstyrets
innstilling.
Lunsj

13:00
14:00

R 5/20

Vedtak

Behandling vedtekter fortsetter

15:00

R 6/20

Vedtak

Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden
Se saksfremlegg
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16:00

R 7/20

Vedtak

Fastsettelse av budsjett
a. Fastsettelse av kontingent
b. Fastsettelse av tilskudd til distriktsavdelingene
c. Fastsettelse av styrehonorar

16:15

R 8/22

16:15

R 9/20

Orientering
Valg

Uttalelser
Valg av hovedstyre
Valgkomiteen legger frem sin innstilling og kandidatene
presenterer seg.
a. Leder
b. Nestleder
c. 5 styremedlemmer
Evt. andre kandidater

14:45

R 10/20

Valg

Valg av valgkomité
Hovedstyret legger frem sin innstilling og kandidatene
presenterer seg.

15:00

R 11/20

Valg

1

Leder

2

Medlemmer

Valg av kontrollkomité
Valgkomiteen legger frem sin innstilling.
2 medlemmer og en vara

15:15

R 12/20

Valg

Valg av revisor
Se saksfremlegg

15:30

R 13/20

15:45

R 14/20

Vedtak

Fastsettelse av sted for neste Representantskapsmøte
Avslutning av representantskapsmøtet 2020
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Sak R 2/ 20 Hovedstyrets beretning for året 2019
Denne beretningen tar for seg aktivitetene i styreperioden fra 01.01.2019 og frem til 31.12.2019.

Hovedstyrets beretning for året 2019
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Innledning
Hovedstyret har i 2019 arbeidet i tråd med formålsparagrafen, vedtektene og gjeldende vedtatt
handlingsplan. Arbeidet i organisasjonen gjøres gjennom stor innsats på alle nivåer i organisasjonen.
Som tidligere presiseres det at det er vår felles innsats, i distriktsavdelingene og sentralt som gjør oss
sterke og robuste.
Aktiviteten i distriktsavdelingene og på de sentrale samlingene er viktig. Det er der vi møter
medlemmene, og kan lytte til deres erfaringer. Det er der våre medlemmer får gode relasjoner til
NORICLO og andre medlemmer. Som tillitsvalgte og frivillige kan vi bringe erfaringer vi får av møte
med medlemmer videre i politisk påvirkningsarbeid. Dette er viktig for å ivareta medlemmenes
interesser. Dette kan gjøres i samarbeid med helseinstitusjoner, samarbeidspartnere eller oss alene.
Å ivareta medlemmene er vårt hovedoppdrag, og vi mener at hovedstyrets beretning for perioden
viser at vi er en aktiv organisasjon med et variert tilbud som når mange medlemmer.
Som dere vil se i denne årsrapporten er vi godt i gang med utføringen av Handlingsplanen for 20192020. Vi gleder oss til fortsettelsen.
Jeg ønsker dere alle en god lesning

På vegne av hovedstyret

Jane Halvorsen
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Hovedstyret
Styret hatt følgende sammensetning i 2019:
Jane Halvorsen

Akershus

Styreleder, AU

Odd Magne Bekkelund

Østfold

Nestleder, AU

Thomas Rikardsen

Oslo

Styremedlem, AU

Bente Løkaas

Sør-Trøndelag

Styremedlem

Katinka Hauge

Bergem

Styremedlem

Annlaug Årflot

Romsdal

Styremedlem

Else Lindvig

Nordland

Styremedlem

Camilla

Sør- Rogaland

NORILCO ungdom representant

Det er avhold 4 ordinære styremøter i 2019 og det er behandlet 75 saker.
Arbeidsutvalget (AU)
AU har bestått av styreleder, nestleder, og et tredje medlem utpekt av og fra HS. Utvalget har fungert
som saksforberedende for hovedstyret, med daglig leder Roy Aleksander Farstad som sekretær.
I 2019 hadde AU følgende sammensetning:
Leder: Jane Halvorsen
Nestleder: Odd Magne Bekkelund
Styremedlem: Thomas Rikardsen
Vara: Annlaug Årflot

I 2019 ble det avholdt 3 møter i 2019 og AU behandlet 19 saker.

Sekretariat og administrasjon
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Sekretariatet har i perioden hatt følgende ansatte:
Simen Brændhaugen, daglig leder, til april 2019.
Roy Aleksander Farstad, daglig leder fra 1. mai 2019
Jacqueline Blum Mikula, fast ansatt kommunikasjonsrådgiver, hele 2019
Ina Merkesdal, fast ansatt rådgiver for Likepersonstjenesten, konstituert daglig leder i april måned,
permisjon fra oktober 2019
Malin Svinndal, fast politisk rådgiver, tilbake fra permisjon fra 1. august 2019
Marthe Sandli, vikariat organisasjonskonsulent, frem til mars 2019
Maren Sandli, vikar organisasjonskonsulent

NORILCOs distriktsavdelinger
I perioden har avdelingene rapportert inn følgende aktivitet og økonomi.

Tabellen viser tall fra distriktsavdelingenes årsrapporter og regnskap når det gjelder
medlemsutvikling, aktivitet, likepersoner, samtaler og regnskapstall. Dette viser svært stor aktivitet
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innenfor likepersonarbeid i distriktsavdelingene. Antall likepersonssamtaler har vært stabilt noe man
skal værefornøyd med. NORILCO har en sterk likepersonstjeneste og tallene viser dette. Antall
likepersoner har gått litt ned.
I forbindelse med Covid-19 pandemien har det ikke vært mulig for enkelte distriktsavdelinger å levere
signerte årsrapporter og regnskap for 2019. Samtlige distriktsavdelinger har levert rapport, enten
fullstendig med signering eller en som ikke er godkjent av eget årsmøte. I tråd med vedtatt
rammebudsjett ble det fordelt 1 400 000 kr, fordelt etter vedtatt modell for fordeling av driftsstøtte
til distriktsavdelingene. I tabellen kan man også se at distriktsavdelingenes samlede egenkapital har
så å si vært uendret siden 2018 og er på kr 4,18 millioner. I 2019 hadde avdelingene 190 000 kr i
egenkapital i gjennomsnitt.
Sekretariatet har fortsatt arbeidet med å sende ut jevnlige korte oppdateringer til
distriktsavdelingene med aktuell informasjon, status og nyheter fra sentralleddet, og har fått gode
tilbakemeldinger på dette. Sekretariatet prioriterer oppfølging av distriktsavdelingene når de måtte
trenge det. En oppfølging som stort sett skjer pr telefon. Høsten 2019 besøkte sekretariatet Oppland,
Hedmark, Akershus, Oslo, Vestfold, Drammen, Vest-Agder, Bergen, Sør-Trøndelag og Troms, og
gjennomførte opplæring ut fra den enkelte avdelings behov.

I handlingsplanen for 2018/19 fremgår at DA skal ta i bruk medlemsmodellen, og at DA og HS skal
arrangere workshop i bruk av denne. Dette har ikke HS prioritert i perioden, og vi har heller ikke fått
innspill fra DA om at noen ønsker å arrangere slike workshoper. HS mener det er behov for å
konkretisere hva det innebærer å ta i bruk medlemsmodellen, og ser at behovene i de enkelte DA er
ulike.
Medlemsmodellen handler i hovedsak om hvordan vi kan få en mer aktiv organisasjon, og jobbe
sammen mot organisasjonens formål. Skape eierskap og drøfte hva som er oppdraget vårt. Vi skal gå
alle trinnene i medlemsmodellen, og så begynne på nytt, og ikke minst skal vi evaluere det vi gjør.
Ved å jobbe mer systematisk blir vi bedre i stand til å foreta veivalg.

HS mener at deler av medlemsmodellen ivaretas godt i DA allerede. For eksempel arbeidet med å
rekruttere nye medlemmer. Dette følges opp gjennom medlemsaktivitet, informasjonsarbeid,
lærings- og mestringskurs og likepersonvakter på sykehus og Vardesenter. Medlemsaktivitet og
17
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likepersonarbeid er kjernen i NORILCO´s arbeid i DA. Å ta i bruk medlemsmodellen innebærer også å
ha et systematisk styrearbeid. Dette området må jevnlig tas opp som tema, både på ledermøter og i
DA.
Distriktsavdelingene har egen innlogging til medlemsregisteret, og redigeringsmuligheter på
nettsidene. Hver distriktsavdeling har muligheter til å legge ut artikler og arrangement på nettsiden.
Det sees at dette er for vanskelig for enkelte grupper.
Medlemsutvikling i perioden
Oversikten under tar utgangspunkt i betalende medlemmer i 2019, og som har betalt 50kr eller mer i
kontingent.
Medlemstype

2017

2018

2019

Hovedmedlemmer

4819

4803

4953

Bedriftsmedlem

99

75

78

Abonnenter

37

31

34

Kampanjemedlemmer

74

125

136

Total

5029

5034

5201

Det er flere kvinner enn menn i foreningen. Det var i 2019 56,1 % kvinner og 43,9 % menn. Dette er
tilnærmet uendret fra 2018. Gjennomsnittsalderen i foreningen er 58,95 år som er en del ned fra
forrige beregning. Dette kommer mye av en svært sterk økning på ungdommer som er kommet til.
Gjennomsnittsalderen på de som meldte seg inn i 2019 er 55,5 år. 579 personer meldte seg inn i
NORILCO i 2019. Av disse betalte 451 kontingenten de fikk tilsendt ved innmelding.
Kurs og samlinger
Likepersonskurs
Likepersonskurset ble avholdt 3.- 5. mai på Thon Hotel Oslo Airport. Kurset fikk 54 søknader. 31
likepersoner og 18 likepersonsledere deltok på kurset. Grunnet streik i SAS ble det noe redusert
oppmøte da det måtte prioriteres hvem som kunne få flybilletter. Av deltagerne var 26 personer helt
nye, 5 var erfarne likepersoner som ønsket faglig påfyll. Deltakerne besto av 23 kvinner og 8 menn.
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Samlingen fikk gode evalueringer av det faglige innholdet. Nytt av året var at det ikke deltok
leverandører på samlingene. Det er ikke lyktes å få til en ekstern finansiering for en felles samling for
likepersoner fra hele landet.
Familiesamlingen
Samlingen ble holdt på Quality hotel Sarpsborg med 54 deltager fra hele landet. Oppmøte var på
fredag. Lørdag holdt Lisa Bjakrø et fantastisk foredrag hvor hun delte egne erfaringer fra hennes liv,
samt det var utstillere til stede under helgen. Det var godt med fritid mellom samtaler og foredrag i
løpet av helgen, så badeland og lekeland ble godt brukt. Men det som gledet mange barn og voksne
var gratis popcorn og softis hele helgen, det glemmes ikke med det første. Camilla og Anniken fra
NORILCOs Ungdom tok med seg ungdommene på bowling og Laserworld, og de hadde det
kjempegøy. Det var siste året med familiesamling for mange av ungdommene, og det og få inn
NORILCOs Ungdom på slike samlinger er utrolig viktig for de unge og foreldrene, at man lærer litt
mer om hva som skjer videre når barna nå begynner å bli store. Det deltok noen nye familier på
samlingen noe som er svært gledelig. Evalueringen etter samlingen er god, men det er ønskelig å
utvide salingen med en natt. Samlingen er en nyttig arena for voksne og barn, man knytter kontakter
og lærer av hverandre. Samlingen gikk på budsjett.
30+ Samling
Samlingen ble avholdt på Montebellosenteret 23. til 25. august. Det var 27 deltakere på samlingen,
inkludert frivillige ledere. Evalueringen i etterkant fikk 19 respondenter. Alle plassene på samlingen
ble ikke fylt opp da vi i siste liten fikk flere avmeldinger. 14 respondenter angir å ha deltatt på
samlingen for første gang. Samtlige respondenter svarer at de er «svært fornøyd» med det sosiale
miljøet gjennom helgen. Et stort flertall, 13 respondenter, hørte/leste for første gang om samlingen
på Facebook.
Nytt av året var at nedre aldersgrense ble senket fra 35 til 30 år. Dette ble gjort for å legge til rette
for en mykere overgang fra NORILCOs Ungdom og til målgruppa til 35+/Midt i livet. Ingen i NUs
målgruppe søkte om å få delta på samlingen.
Faglig fokus på programmet var fysisk aktivitet og seksualitet. Yngvar Andersen holdt foredrag om
fysisk aktivitet, og ledet teambuildingsaktivitene. Sexolog Tore Borg ved OUS Radiumhospitalet holdt

19

NORILCO – Representantskapsmøte 2020
en times foredrag om seksualitet. Om foredraget om seksualitet svarer noen respondenter at de er
svært fornøyde, mens andre oppga å være litt misfornøyd.
Ledermøte 2019
Ledermøte ble gjennomført 25. – 27. oktober 2019 på Scandic Lillestrøm. Evalueringen etter
ledermøte var veldig bra. På en skala fra 1-10 er gjennomsnittscore 8,19 i fornøydhet totalt sett for
helgen.
Tema som ble tatt opp var demokrati i NORILCO, etikk, samarbeid med leverandører,
distriktsavdelingens time hvor det er åpen mikrofon og man får utveksle erfaringer og stille spørsmål
om det som skjer i NORILCO. Samtidig ble det tatt en gjennomgang av det som skjer i NORILCO.
Likepersonstelefon
Ved å ringe 02013 eller 24 02 22 24 kan du taste 1 for å få snakke med NORILCOs sekretariat alle
hverdager utenom ferietid mellom kl. 10.00 -15.00, eller taste 2 for å få snakke med en likeperson
alle hverdager mellom kl. 10.00-22.00, inkludert helligdager. Tjenesten åpnet i februar 2015, og er
knyttet til Dipper abonnement.
I 2019 er det blitt besvart 86 av 129 anrop gjennom den sentrale likepersonstelefonen.
Gjennomsnittlig samtaletid er 239 sekunder. I 2019 ble det sendt ut brev til alle likepersoner der de
ble oppfordret til å melde seg om likepersoner på telefon. 8 personer besvarte i 2019 linjen.
Likepersonslogg.no
Fra og med 2018 startet NORILCO med registrering av samtaler og vakter av likepersoner i den
elektroniske portalen for likepersonsarbeid: Likepersonslogg.no. Programmet er utviklet av Klopp,
den samme leverandøren som leverer medlemssystemet RegWeb til NORILCO.
I 2019 hadde 184 av 236 likepersoner registrert seg med en bruker i portalen, og det ble gjort 1345
registreringer i løpet av året. Dette er en nedgang fra året tidligere. Likepersoner som leverte sine
rapporter gjennom papirskjemaene fra 2019 ble skrevet inn i likepersonsloggen uten bruker, slik at
alle samtaler ligger lagret samme sted.
Kommunikasjonsarbeid
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Trykksaker
Alle foreningens brosjyrer ligger offentlig tilgjengelig for bestilling på nettsidene. Det kommer stadig
inn bestillinger på brosyrer noe som viser behovet for dem. Særlig hyggelig er det å se avdelinger på
sykehus selv er inne og bestiller brosjyrer.
Nettsiden
Nettsiden er den viktigste kommunikasjonskanalen vi har. Hele 66 515 personer besøkte vår nettside
i 2019. Det var 199 545 sidevisninger på vår nettside. Dette vil si at hver person var innom sirka 3
sider. 67,3% av de som besøker vår nettside kommer via google. Det vil si de har søkt etter
informasjon og funnet NORILCO gjennom søk. Nettsiden er dermed en stor markedsføringskanal for
oss. Sider som blir mest benyttet er informasjonssidene om de ulike diagnosene. Dersom man
sammenligner med 2018 får man en stigning på 7 % i antall besøkende på vår nettside. Det jobbes
kontinuerlig med å bedre nettsiden, men den er utfordrende å jobbe med. Plattformen nettsiden
bygger på et utdatert og det krever mye ressurser i å få publisert og for å rydde i struktur.
Nettsidene brukes nå mer og mer av våre medlemmer, og det er derfor viktig at aktiviteten i DA kan
være tilgjengelig på nettsidene til NORILCO. Det er fortsatt slik at nettsidene til NORILCO brukes i for
liten grad til informasjon om aktivitet i de enkelte DA. Sekretariatet er behjelpelig dersom DA ønsker
det.
Medlemsblad
Det har blitt gitt ut 6 medlemsblad i 2019. Sekretariatet har ansvaret for produksjonen av bladet, og
dette inkluderer også annonsesalget. Det har i 2019 vært en nedgang i annonseinntekter noe som
gjør bladet dyrt å produsere.

Det har vært fokus på å få med flere faglig relevante artikler i tillegg til informasjon om aktivitet i
foreningen som kan være til nytte for våre medlemmer. Innholdet i bladet ble i stor grad produsert
av sekretariatet, samt innsendte saker fra distriktsavdelingene og NORILCOs Ungdom. NORILCO-Nytt
er svært ressurskrevende, og HS anbefaler som tidligere å kutte årlige antall utgivelser ned til fire
utgaver noe som også vil gjøre produksjonen av bladet billigere. Dette vil gi innsparinger
NORILCO-Nytt har siden 2016 sluttet seg til Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.
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Sosiale medier
NORILCO bruker kun Facebook som sosiale medier-kanal. NORILCOs side på Facebook hadde 1358
følgere ved årets begynnelse, og har gått jevnt oppover hele året og avsluttet med 1685 følgere ved
utgangen av 2019.

Det innlegget som nådde flest i 2019 var da vi publiserte informasjon om verdens stomidag 6.
oktober. Innlegget nådde 17 655 personer og 474 personer reagerte, kommenterte eller delte
innlegget.
I perioden hadde vi følgende lukkede grupper på Facebook, som modereres av sentralleddet:
NORILCOs Ungdom: 388 medlemmer ved utgangen av 2019
NORILCOs «Midt i livet»: 1250 medlemmer ved utgangen av 2019

Politisk påvirkningsarbeid
NORILCO har hatt stort fokus på påvirkningsarbeid, og har lagt betydelig vekt på å fremforhandle
medlemmenes interesser opp mot helsemyndighetene i perioden samt ivaretakelse av foreningens
rammevilkår:
Representasjon og deltagelse i møter, utvalg og andre fora:
Helsedirektoratet, Workshop om 11.september
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Møte med ACREDIT 18. oktober
Kontaktmøte med HELFO 18.desember
Kontaktmøte med Kreftforeningen 28. august, 20.desember
Helsedirektoratet, medisinsk utstyr
Samarbeidsmøte med LMF 3. september
Møte med Helsedirektoratet om situasjonen for stomiopererte i Norge 17.september
Budsjettkonferanse i regi av Kreftforeningen 10.okober
Budsjettkonferanse i regi av FFO 11.oktober
FFO, organisasjonsnettverk 29.oktober
Samarbeidsmøte med LARS 11.november
Helsedirektoratet, Workshop om blåreseptordningen og behandlingshjelpemidler 19.november
Pakkeforløp Hjem, Helsedirektoratet
Brukerseminar med Frifond
Onkologisk forum 21.-22 november
Samarbeidsmøte med tannlegeforeningen 7. november
Fordelingsutvalget opplæringsseminar: 26. august
Kreftforeningen representantskapsmøte
Faglig referansegruppe i Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
Nasjonal helse- og sykehusplan, Helse departementet 28.-29. oktober
Kontaktmøte med Kreftforeningen
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Fagråd i HELFO
Brukerutvalget i Pasientreiser
Kontaktmøte med Montebellosenteret
Fagkonferansen til Stomisykepleierne mars
Brukermedvirkning
Det er i 2019 opprettet en brukerbank av personer som kan tenke seg å være brukerrepresentant. 72
personer er kommet inn i banken til nå. I tillegg er det hentet inn oppdatert informasjon på personer
i NORILCO som sitter i ulike utvalg og brukergrupper. Dette arbeidet er en kontinuerlig prosess.
Brukermedvirkning er omfattende og oppleves litt vanskelig å ha både oversikt og kunne gi
brukerrepresentanter den oppfølging de trenger. NORILCO mottar ukentlig forespørsler på
brukerrepresentanter til søknader på forskningsprosjekter hvor det er ønskelig det skal sees på eller
gis støtte til søknader som skal innsendes. Det oppleves sjelden at det kommer resultat av
søknadene.
I NORILCO har vi personer representert i utvalg og grupper hos:
ACREDIT brukerpanel
Brukerrepresentant v Lærings og mestringssenteret ved UNN, Tromsø
Kommunalt brukerutvalg for helse.
Fagrådet HELFO
Brukerpanel for forskningsnettverket ACREDIT: Advanced Colorectal Cancer - Individulization of
Therapies
Brukerutvalget St. Olavs hospital, Trondheim.
Forskningsprosjektet: Circulation tumor DNA in patients with colorectal cancer included in the NordTrøndelag Health Study (HUNT).
Forskningsprosjekt om. Sepsis, St. Olavs Hospital Trondheim.
Brukerutvalget i Helse Vest
Helse Stavanger (2019-2021), Senior og brukerutvalget Klepp, Vararep. (2017-2019)
Regionalt forum for brukermedvirkning Helse vest (2017-2019)
FFF Rogaland vararep. (2017-2019)
NAV Oslo Vest samt på fylkesnivå
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Styringsgruppe for Vardesenteret ved Nordlandssykehuset, Bodø
REK - Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.
Forskningsprosjekt i Helse Nord om behandling av senfølger etter endetarmskreft.
Engelsborg Ressurssenter Oslo
Brukerrådet Kreftklinikken Oslo Universitetssykehus
Brukerpanel Kreftregisterets kvalitetsregistre
Brukerutvalg Pasientreiser
Kreftforeningens Regionalt forum for brukermedvirkning Oslo og Akershus
Brukerrepresentant i forskning: Pasientrapporterte resultater etter behandling for tarmkreft.
Prosjektleder: Inger Larsen, Kreftregisteret
Brukerrepresentant i forskning: Nye former for immunterapi. Utvikle nye former for immunterapi
med flere typer celler og mekanismer for å øke angrepet mot tarmkreftsvulster. Prosjektleder: Prof.
Frode Jahnsen, Oslo Universitetssykehus
Brukerrepresentant i forskning: Nye former for immunterapi. Utvikle nye former for immunterapi
med flere typer celler og mekanismer for å øke angrepet mot tarmkreftsvulster. Prosjektleder: Prof.
Frode Jahnsen, Oslo Universitetssykehus

Som oversikten viser er våre medlemmer brukerrepresentant i ulike fora på systemnivå innenfor
helsetjenesten. Dette innebærer at mange av våre medlemmer deler sine erfaringer som bruker, og
bidrar til at NORILCO får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Dette
betyr også at vi har mange medlemmer med god kompetanse om NORILCO som organisasjon. HS
mener at brukermedvirkning må jevnlig tas opp som tema på ledermøter.
Samarbeid med industrien
NORILCO har i 2019 hatt møter og informasjonsutveksling med en rekke leverandører, samt enkelte
aktører i legemiddelindustrien. Leverandører og bandagister blir invitert til NORILCO arrangementer,
både sentralt og lokalt. Det kommer litt ulike tilbakemeldinger fra bandasjister og leverandører om
de ønsker å delta på sentrale arrangement da de møter mange av de personene de allerede kjenner.

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter
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NORILCO er representert i ressursgruppen for Pakkeforløp hjem i Helsedirektoratet. Når
kreftpasienter er ferdig behandlet oppstår det både forventninger, bekymringer og ønsker.
Utfordringen er at de allerede eksisterende pakkeforløpene har mest fokus på oppstarts
behandlingen. Dette er viktig, men livet etter behandlingen er vel så viktig. NORILCO ved Roy Farstad
er med i ressursgruppen for pakkeforløp hjem for kreftpasienter. Gruppen har hatt en større
workshop og et samarbeidsmøte. Målet er å få pakkeforløp hjem i gang innen Stortingsvalget 2021.
Deltakelse i andre fora
NORILCO har deltatt på ulike arrangementer i regi av blant annet FFO og Kreftforeningen, blant annet
FFOs representantskapsmøte, Kreftforeningens seminar for brukerrepresentanter og
likepersonsutvalg, samt diverse innspills- og nettverksmøter. Det er i denne perioden også laget et
mer formelt samarbeid mellom sekretariatene i Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS),
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) og Blærekreftforeningen. Dette samarbeidsfora
møtes minst to ganger i året. I 2019 hadde vi blant felles møte med HELFO. NORILCO er vertskap for
dette foraet.
Ungdomsarbeid
NORILCOs Ungdom (NU) har i perioden opprettholdt sine 5 lokale ungdomslag, og hatt ulike
kontaktpersoner igjennom året i sekretariatet. Kontaktpersonen fungerer som sekretær på NUs
møter, og bidrar med administrativ forberedelse av vinterleiren. NU har selv tatt en stor del av
arbeidet i forberedelser og administrative oppgaver.
Vinterleir ble avholdt 14-17 mars på Sjusjøen Lodge. Aktivitetene i år var som vanlig skitrekket på
fredagen for de som ønsket dette, eller aktiviteter på hytten. Lørdagen var det hundesledekjøring
som var aktiviteten og alle ønsket å være med på hundesledekjøring i år.
I år var det totalt 27 deltakere fra 12 forskjellige distriktsavdelingen. I tillegg hadde vi i år med
oss sju internasjonale deltakere, fra ei Romania, en fra Danmark, to fra Island, ei fra Finland og to
fra Nederland.
Og at HS støttet med 1000 kr for hver internasjonal deltaker, og honoraret vi fikk fra Thomas
Rikardsen gikk til internasjonalt arbeid/få med de på vinterleiren.
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Usikkerhet og endringer i nasjonale støtteordninger har tatt mye av tiden til styremedlemmene i NU.
Det er laget gode rutiner og beskrivelser som hjelper NU videre i forståelsen av støtteordningene og
forenkle rapporteringene i henhold til krav fra støtteordningene.
To personer fra NU deltok på familiesamlingen i Sarpsborg i september, samt deltagelse på
ledermøtet i oktober.
Solgården
I handlingsplanen har det vært et ønske om å etablere et samarbeid med Solgården. Det har etter
dialog med Solgården ikke lyktes å få til samarbeid. Solgården har i sitt virke operert som en
charteroperatør hvor enkeltpersoner som har hatt behov for det har kunnet bestille en tur under
trygge omgivelser. Noen organisert gruppetur har ikke vært mulig å bestille i perioden.

Internasjonalt arbeid 2019
Sverige skulle egentlig ha et forberedende møte til NOA. Dette møtet har blitt forskjøvet og er ikke
gjennomført. Det har vært lite internasjonal aktivitet i 2019 med unntak fra internasjonal ungdom
som deltok på vinterleiren.
Økonomi
Inntektene i 2019 beløp seg til kr 7 543 592 og er en nedgang på kr 131 318 kr fra 2018.
Driftskostnadene ble totalt kr 7 711 642, som er i overkant av 1,2 million lavere enn fjoråret. Dette
skyldes Storsamlingen som ble arrangert i 2018. Resultatet for 2019 gir et negativt driftsresultat i
2019 kr 168 049.
Grunnet Storsamlingen i 2018 er det vanskelig å sammenligne tallene fra forrige år. Det er fall i
inntekter i annonse noe som er frie inntekter.
Det er fall i inntekter og dette er en trend som sees. Midler som kommer inn er i større grad
øremerket, noe som vil si det er bestemt hva de skal brukes til når de kommer på kontoen. Tilskudd
fra Kreftforeningen er i 2019 samme som i 2018, men det er fall fra 2020. Kontingenten økte med 50
kr fra 2019. Dette har gitt oss økte inntekter, men det kommer en del tilbakemeldinger på at den ikke
bør bli noe høyere.
Administrasjonskostnadene gikk noe ned og det er et håp om å få den ytterligere ned.
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2019 har vært et år med noe usikkerhet knyttet til inntektene fremover i tid. Endringer i
tilskuddsordninger har vært uklare, men det ser ut som de ikke påvirker NORILCO noe særlig. Det
som spiller inn er hvor mye myndighetene legger i potten på de ulike tilskuddsordningene.
Kreftforeningen avsluttet arbeidet med å legge om støtteordningen til de assosierte medlemmene.
Endelig resultat er at man fra 2020 vil få en reduksjon på 25% i inntekter. I tillegg vil det kunne søkes
på prosjekter som kan gi oss økte inntekter.
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Sak R 3/20 Regnskap
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Økonomisk årsberetning
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Revisors beretning
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Sak R 4/20 Kontrollkomiteens beretning

BERETNING FOR REPRESENTANTSKAPSPERIODEN 2019 – 2020
I følge NORILCOs vedtekter § 7.5 Tid og sted, skal Representantskapsmøtet avholdes hvert annet år i
oktober/november måned. Det fremgår videre at Hovedstyret kan gi dispensasjon fra denne
tidsrammen. Årets møte avholdes innenfor bestemmelsen i angjeldende paragraf.
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid
Kontrollkomiteens (KK) oppgaver fremgår av NORILCOs vedtekter og er dessuten nærmere beskrevet
i egen instruks vedtatt av Representantskapet. KK skal påse at NORILCOs midler er anvendt i henhold
til gjeldende bestemmelser og lover, vedtak og gitte økonomiske rammer og bevilgninger. Videre skal
KK forsikre seg om at organisasjonen har forsvarlige og hensiktsmessige interne kontrollrutiner og
pålitelig regnskapsførsel. I dette arbeidet kan og har KK i stor utstrekning basere seg på den utøvende
revisors beretninger, og eventuelle særrapporter. KK skal ved sine gjennomganger av årsregnskap og
eventuelle øvrige rapporter, påse og vurdere at disse gir et korrekt uttrykk for NORILCOs finansielle
stilling, forvaltning og drift.
KK har i gjeldende representantskapsperiode hatt 4 møter, samt i noe utstrekning utvekslet
meninger om løpende saker over nett. For øvrig har vi hatt løpende samtaler med NORILCOs leder og
foreningens daglige administrative leder, om diverse aktuelle saker.
Vi har videre gjennomgått protokollene fra representantskapet, ledermøter og hovedstyret i
NORILCO, og protokoller fra Arbeidsutvalget i NORILCO. Dette for å sikre at avgjørelser er gjort i
samsvar med vedtekter og gitte fullmakter.
Under NORILCO’s ordinære representantskapsmøte 20. - 21. oktober 2018 ble følgende medlemmer
til kontrollkomiteen valgt:
Medlemmer for kalenderåret 2019 og 2020:
Knut Henry Ellingsen (NORILCO Oslo)
Thor Villy Tjerbo (NORILCO Østfold)
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Varamedlem for kalenderåret 2019 og 2020:
Jorunn Samuelsen Movold (NORILCO Sør-Rogaland).
Komiteen konstituerte seg med Knut Henry Ellingsen som leder, og med Villy Tjerbo som sekretær.
Sekretæren utarbeider protokoller fra møtene – en ordning som etter kontrollkomiteens vurdering
hittil har fungert godt. Arkivering blir foretatt hos sekretariatet til NORILCO under eget område.
Kontrollkomiteen har pålagt seg selv taushetsplikt for saker den behandler.
Årsberetning og regnskap for 2018
I protokollen etter Ledermøtet 2019 (dagsorden punktene L4 og L5/19), fremgår at Årsberetning og
Regnskap m/revisjonsberetning for 2018 er godkjent av Ledermøtet. Det er i tråd med vedtektene til
NORILCO. Kontrollkomiteen (KK) rapporterer kun til representantskapsmøtet og har derfor ikke gitt
noen form for egen uttalelse til Ledermøtet i denne sammenheng. Beretningen for 2018 er meget
omfattende og viser at det har vært økning i aktivitetene på de fleste områder. Særlig stor økning
synes det å ha vært innenfor området kommunikasjonsarbeid. Av protokollen fra Ledermøtet (se L5
A Regnskap), går det blant annet fram at det var en betydelig nedgang i inntektene og en økning av
kostnadene. Det er nærmere redegjort om dette i protokollen, men gir samtidig et varsel om at det
kan komme hardere økonomiske tider for NORILCO. Da er det viktig at aktivitet og budsjettering
innehar en stor grad av forsiktighet i seg!
Årsregnskap og årsberetning for 2019
I referatet etter Hovedstyrets møte 5. – 7. juni 2020, framgår at regnskapet for 2019 er godkjent. Av
§ 7.7 Saksliste i bestemmelsene om Representantskapet, skal blant annet fjorårets regnskap (2019)
også presenteres og behandles av dette organ.
Hovedstyret har i sitt overfor nevnte møte foretatt en meget grundig behandling av det avlagte
regnskap for 2019, samt status for 2020 ved tidspunktet for møtets gjennomføring. Fra protokollen
etter møtet gjengis følgende (se sak 26/20):
«Inntektene i 2019 beløp seg til kr 7 543 592 og er en nedgang på kr 131 318 fra 2018.
Driftskostnadene ble totalt kr 7 711 642, som er i overkant av 1,2 million lavere enn fjoråret. Dette
skyldes Storsamlingen som ble arrangert i 2018. Resultatet for 2019 gir et negativt driftsresultat i
2019 kr 168 049. Grunnet Storsamlingen i 2018 er det vanskelig å sammenligne tallene fra forrige år,
men man ser tydelig et fall i inntekter.»
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Det framkommer videre at det er en trend at det særlig er de frie midler som faller. Stadig flere
midler blir øremerket og kan kun brukes til det som giver har forutsatt i tildelingsbrev eller lignende.
En positiv opplysning er at administrasjonsutgiftene gikk noe ned i 2019, og at det er håp om å få den
ytterligere ned. Det er ikke opplyst nærmere om bakgrunnen for dette.
Med forventede reduserte inntekter i nærmeste år er det viktig at alle ledd i organisasjonen viser
måtehold i sin omgang med utgifter.
Regnskapet for 2019 ble signert med BankID - for første gang i NORILCOs historie.
Covid-19 ........ Hvordan vil den pandemien påvirke NORILCO?
Etter at Covid-19 kom, har mye aktivitet stoppet opp grunnet restriksjoner innen smittevern mv.
Under sak 31/20 i protokoll fra foran nevnte møte i Hovedstyret i juni, er denne problemstillingen
tatt opp. Det opplyses blant annet at det har vært telefonmøte mellom sekretariatene i
pasientforeningene og Kreftforeningen, og at Kreftforeningen har bedt om rapport på hvordan dette
har påvirket den enkelte pasientforening som er tilknyttet de og da særlig bedt om status på de
prosjektmidler som er mottatt for 2020. Det blir opplyst at sak om Covid-19 kommer opp som egen
sak i Hovedstyret. Jf. sak 24/20 i protokollen fra møtet 5. – 7. juni 2020.
Handlingsplanen 2019 -2020
Under HS sak 43/20 ble det foretatt en gjennomgang av status. Det ble konkludert med av
Hovedstyret at NORILCO er i rute i forhold til denne handlingsplanen.
Utvelgelse av deltakere til samlinger mv. arrangert av NORILCO
Kontrollkomiteen (KK) har merket seg at det har vært «uro» omkring den praksis som følges ved
utvelgelse av deltakere til sentrale samlinger mv. Etter det som er opplyst skal en prosjektgruppe se
nærmere på dette. Dette arbeidet bør prioriteres ettersom det fort kan bli unødvendig negativt fokus
på denne problemstillingen. Hvorvidt dette også gjelder forhold i Distriktsavdelingene, vites ikke.

Personalsituasjonen i sekretariat til NORILCO
Det har til tider vært stort sykefravær i sekretariatet til NORILCO. For å bli orientert nærmere om
dette har daglig leder Roy Aleksander Farstad blitt invitert til KK for å orientere nærmere om dette.
Problemstillingen har også vært berørt overfor NORILCOs leder.
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Uttalelser – slik det blant annet fremgår av NORILCOs vedtekter § 9.6 punkt 2
Av protokollen etter Ledermøtet (LM) i 2019 fremgår under punkt L3/19 Uttalelser, at det ikke er
fremmet noen uttalelser for Ledermøtet. Videre heter det at LM ikke vedtar nye uttalelser i
representantskapsperioden 2019 – 2020.
Slik Kontrollkomiteen ser det bør det generelt legges vekt på uttalelser fra NORILCO. Dette er en del
av markedsføringen av NORILCO, og bør ikke undervurderes i en tid der mange aktører og
konkurrenter kjemper om oppmerksomhet og midler fra ulike hold!

Samarbeidet med administrasjonen i NORILCO
Kontrollkomiteen slår fast at samarbeidet med administrasjonen er godt og at vi får alle relevante
opplysninger. Blant annet har slik dialog ført fram til at det i løpet av 2020 vil bli utbetalt den
resterende summen av de innsamlede midler til Smirnov Sergey Stanislavovich. Tidligere har dette
vært en gjenganger som note til NORILCOs regnskap.

Oslo, 10. august 2020

Knut Henry Ellingsen (sign.)
Leder av kontrollkomiteen

Villy Tjerbo (sign.)
Medlem/sekretær i kontrollkomiteen

Jorunn Samuelsen Movold (sign.)
Varamedlem i kontrollkomiteen
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Sak R 5/20 Vedtektsendringer
Sak 5.1 - Endring § 4.4 Tildeling av æresmedlemskap
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Endringen vil forenkle frist for innsending. Man vil her ikke være avhengig av når
representantskapsmøtet gjennomføres på året.
Punktet slik det står i dag:
§ 4.4 Tildeling av æresmedlemskap
Forslag om æresmedlemskap kan fremsettes av hovedstyrets medlemmer og av
distriktsavdelingene med begrunnelse innen 1. august. Hovedstyret utpeker æresmedlemmer på
bakgrunn av de innkomne forslag.

Forslag til endring:
§ 4.4 Tildeling av æresmedlemskap
Forslag om æresmedlemskap kan fremsettes av hovedstyrets medlemmer og av
distriktsavdelingene med begrunnelse innen 60 dager før Representantskapsmøte. Hovedstyret
utpeker æresmedlemmer på bakgrunn av de innkomne forslag.

Innstilling: Forslaget vedtas
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Sak 5.2 - Endring i § 5 Kontingent
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Hovedstyret ønsket opprinnelig å opprette en ny medlemskategori, familiemedlemskap, i § 4
Medlemskap for å minske totalkostnadene for familier der alle er medlem. Etter en utredning viste
det seg dessverre at dette ikke var praktisk gjennomførbart i nåværende medlemssystem, derfor
foreslås det i stedet å endre § 5 Kontingent, og sørge for at barn får en redusert kontingent.
For en familie med mor, far og 2 barn er det i dag krav om at de voksne og barnet som har vært
pasient skal være medlem for å delta på familiesamlinger. Om alle skal være medlemmer vil dette
koste kr 1100,- i medlemskontingent. (Det er ikke krav til søsken må være medlem for å delta på
sentrale arrangementer) I tillegg kommer egenandeler som betales på arrangementene. Dette gjør
at deltagelse på arrangementer i NORILCO blir svært kostbart for en familie som vanligvis kun har
dette ene medlemstilbudet i året.
Tilskuddsordninger krever at hvert medlem over 15 år har betalt minimum 50 kr for å kunne
regnes med som tellende medlem i foreningen. Dette bør derfor også vedtektsfestes.

Punktet slik det står i dag:

§ 5.1 Fastsettelse av kontingent
Kontingenten fastsettes av representantskapet. Medlemmer som ikke ønsker å motta
medlemsblad, betaler redusert kontingent fastsatt av representantskapet.

Forslag til endring:
§ 5.1 Fastsettelse av kontingent
Kontingenten fastsettes av representantskapet. Medlemmer som ikke ønsker å motta
medlemsblad og barn ut det året de fyller 15 år betaler redusert kontingent fastsatt av
Representantskapet. Kontingenten kan ikke være lavere enn 50 kr per medlem.

Innstilling: Forslaget vedtas
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Sak 5.3 - Endring § 5.3 Redusert kontingent
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
En presisering for hvilke perioder den innbetalte kontingenten gjelder. Dagens vedtekt kan
mistolkes som at disse medlemmene for all fremtid betaler redusert kontingent, men dette gjelder
selvfølgelig bare inneværende år.

Punktet slik det står i dag:

§ 5.3 Redusert kontingent
Nye medlemmer innmeldt etter 1. oktober betaler redusert medlemsavgift, men har fulle
organisatoriske rettigheter fra og med innmeldingsdato. Den reduserte avgiften fastsettes av
representantskapet.

Forslag til endring:

§ 5.3 Redusert kontingent
Nye medlemmer innmeldt etter 1. oktober betaler redusert kontingent inneværende år, men
har fulle organisatoriske rettigheter fra og med innmeldingsdato. Den reduserte avgiften fastsettes
av representantskapet.

Innstilling:

Forslaget vedtas
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Sak 5.4 - Endring i § 7.5 Tid og sted og § 9.1 Tidspunkt for Ledermøte
Forslagsstiller:

Østfold og Hovedstyret

Begrunnelse:
Det foreslås å endre tidspunktet for Representantskapsmøtet, og dermed også Ledermøtet, fra
høst til vår i 2022. På grunn av jubileumsforberedelsene i 2021 er det mest praktisk å la
Ledermøtet i 2021 avholdes på høsten som planlagt, men at endringen trer i kraft fra når
Ledermøtet avsluttes i 2021. Det foreslås at teksten endres til innen utgangen av juni måned, slik
at vi har fleksibiliteten til å avholde møtet hele våren, men senest i juni.
Det er mye administrativt som skal forberedes til Representantskapsmøtet og Ledermøte, og ved å
flytte datoen vil det administrative arbeidet fordeles mer jevnt utover året.

Her er en oversikt over årets aktiviteter, med dagens årshjul til venstre, og endringen som foreslås
til høyre. Måneder der det uansett er vanskelig å ha aktivitet er markert i grått:

Her er en oversikt over fordeler og ulemper med å flytte møtene til våren:
Fordeler
•

Regnskap og årsmelding kan godkjennes raskt etter at året er ferdig, er dermed gyldige når
de skal rapporteres inn på høsten. I dag sendes et utkast av dokumentene inn med
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forbehold om at endringer kan forekomme når dokumentene offisielt godkjennes i
oktober.
•

Tidligere års rapporter godkjennes kjapt, mens det også er mye igjen av inneværende år å
legge føringer for.

•

Årsmeldingen følger styreperioden i stedet for kalenderåret, og gir et bedre innblikk i hva
NORILCO har gjort i perioden.

•

Dersom NORILCO får en omsetning på over 20 millioner (ref. § 1-2 regnskapspliktige i
regnskapsloven) vil det være et krav fra regnskapsloven jf § 3-1 at «Årsregnskapet og
årsberetningen skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.» Selv om
det i dag virker urealistisk kan det være lurt å være rustet for regelverket hvis det en gang
blir aktuelt.

Ulemper
•

Det blir en overgangsperiode den første gangen, der styret velges for et og et halvt år, i
stedet for to år.

•

Regnskap og årsmelding må rekke å ferdigstilles, men må likevel bli ferdig så tidlig som
mulig i en travel periode for regnskapsfører og revisor.

•

Årsmeldingen følger styreperioden i stedet for året, og vil dermed forberedes og legges
frem før perioden offisielt er avsluttet. Dette vil føre til mulige unøyaktigheter i
dokumentet og innspurtsarbeid, men dette er vanlig i andre organisasjoner, og gjøres i
NORILCOs Ungdom allerede.

Forslag 1 slik det står i dag:
§ 7.5 Tid og sted
Representantskapsmøtet avholdes hvert annet år i oktober/november måned.
Hovedstyret kan gi dispensasjon fra denne tidsrammen.
Forslag til endring nummer 1:
§ 7.5 Tidspunkt for Representantskapsmøte
Representantskapsmøtet avholdes hvert annet år innen utgangen av juni måned.
Hovedstyret kan gi dispensasjon fra denne tidsrammen.
Forslag 2 slik det står i dag
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§ 9.1 Tidspunkt for Ledermøte
Ledermøtet avholdes i årene der det ikke avholdes representantskapsmøte.
Ledermøtet avholdes i oktober/november.
Forslag til endring nummer 2
§ 9.1 Tidspunkt for Ledermøte
Ledermøtet avholdes i årene der det ikke avholdes representantskapsmøte.
Ledermøtet avholdes innen utgangen av juni måned.
Innstilling:

Tillegget vedtas med virkning etter avsluttet Ledermøte i 2021.
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Sak 5.4 - Endring i § 7.6 Innkalling
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
I dag sier vedtektene bare at innkallingen til representantskapsmøtet skal inneholde informasjon
om gjeldende frister, som i praksis betyr at hovedstyret bestemmer når det passer for dem å få
innspill til saker fra resten av organisasjonen. Når fristen om at saker må sendes inn 60 dager før
møtet er fastsatt, skaper dette forutsigbarhet for alle parter. Delegater er sikret 30 dager de kan
forberede sakene de skal sende inn, mens hovedstyret er sikret 30 dager til å behandle saken å
komme med sin innstilling, og innarbeide innspillet i sakspapirene før disse skal sendes ut 31 dager
før møtet.

Punktet slik det står i dag:
§ 7.6 Innkalling
Første innkalling skal sendes ut senest 90 dager før representantskapsmøtet. Denne skal inneholde
informasjon om hvor og når representantskapsmøtet skal avholdes, vedtektene, gjeldende frister
og program, samt hvilke saker som skal tas opp.
Andre innkalling skal sendes ut senest 31 dager før representantskapsmøtet. Denne skal inneholde
hovedstyrets beretning og regnskap, innkomne endringsforslag til vedtektene og forslag til nytt
arbeidsprogram, forslag til budsjett (Jevnfør § 7.7 Saksliste punkt 7.b) samt forretningsorden. I
tillegg vedlegges utfyllende sakspapirer til saker som er nevnt i første innkalling.

Forslag til endring:
§ 7.6 Innkalling
Første innkalling skal sendes ut senest 90 dager før representantskapsmøtet. Denne skal inneholde
informasjon om hvor og når representantskapsmøtet skal avholdes, vedtektene, gjeldende frister
og program, samt hvilke saker som skal tas opp. Fristen for å melde inn saker til
Representantskapet er 60 dager før representantskapsmøtet.
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Andre innkalling skal sendes ut senest 31 dager før representantskapsmøtet. Denne skal inneholde
hovedstyrets beretning og regnskap, innkomne endringsforslag til vedtektene og forslag til nytt
arbeidsprogram, forslag til budsjett (Jevnfør § 7.7 Saksliste punkt 7.b) samt forretningsorden. I
tillegg vedlegges utfyllende sakspapirer til saker som er nevnt i første innkalling.

Innstilling:

Forslaget vedtas
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Sak 5.5 - Endring i § 7.7 Saksliste
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Siden Representantskapet er organisasjonens øverste myndighet er det også naturlig at sakslisten
den skal behandle ikke setter begrensninger for hvor mange, eller hva slags saker som kan
behandles. Ved å bytte ut ordet «uttalelser» med «saker» står delegatene friere til å sende inn hva
som helst, inkludert uttalelser, men ikke utelukkende uttalelser. Og ved å formulere innledningen
som at dette er en minimums-saksliste understreker man at det er rom for å legge til flere enda
saker. I tillegg er det ønskelig å presisere at et flertall i styret kan være i målgruppen, enten som
pasienter eller pårørende, i tråd med Forskrift om tilskudd til Funksjonshemmedes organisasjoner

Punktet slik det står i dag:
§ 7.7 Saksliste
Representantskapet skal behandle følgende saker:
1.

Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden

2.

Presentasjon av styrets beretning

3.

Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning

4.

Presentasjon av kontrollkomiteens beretning

5.

Endringer i vedtektene

6.

Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden

7.

Fastsettelse av budsjett for to år, herunder:
a.

Fastsettelse kontingent

b.

Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger

c.

Fastsettelse av styrehonorar

8.

Behandling av innkomne uttalelser

9.

Valg av hovedstyre:

10.

a.

1 Styreleder

b.

1 Nestleder

c.

5 Styremedlemmer

Valg av valgkomité:
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11.

a.

1 Leder

b.

2 Medlemmer

c.

1 varamedlem

Valg av kontrollkomité
a.

2 medlemmer

b.

1 varamedlem

12.

Valg av statsautorisert revisor

13.

Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling fra hovedstyret

14.

Avslutning

Representantskapet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte hovedstyret til sammen består
av personer med stomi, reservoar og/eller mage-/tarmkreft.

Forslag til endring:
§ 7.7 Saksliste
Representantskapet har som minimum følgende saksliste:
1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden
2. Presentasjon av styrets beretning
3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning
4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning
5. Endringer i vedtektene
6. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder:
a. Fastsettelse kontingent
b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger
c. Fastsettelse av styrehonorar
8. Behandling av innkomne saker
9. Valg av hovedstyre:
a. 1 Styreleder
b. 1 Nestleder
c. 5 Styremedlemmer
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10. Valg av valgkomité:
a. 1 Leder
b. 2 Medlemmer
c. 1 varamedlem
11. Valg av kontrollkomité
a. 2 medlemmer
b. 1 varamedlem
12. Valg av statsautorisert revisor
13. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling fra
hovedstyret
14. Avslutning
Representantskapet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte hovedstyret til sammen
består av personer i NORILCOs målgruppe.

Innstilling:

Forslaget vedtas
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Sak 5.6 - Endring i § 7.10 Beslutningsdyktighet
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Det foreslås å stryke siste setning. Setningen har for det første ingenting med beslutningsdyktighet
å gjøre, som er tittelen på paragrafen. For det andre er teksten allerede ivaretatt av § 7.11, punkt
9, der det står at «Medlemmer av NORILCO har talerett på Representantskapsmøtet.»
Denne endringen får ingen praktiske konsekvenser, og har kun som formål å forenkle dokumentet
Punktet slik det står i dag:
§ 7.10 Beslutningsdyktighet
Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av distriktsavdelingene er
til stede. Alle NORILCOs medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke forslagseller stemmerett.

Forslag til endring:
§ 7.10 Beslutningsdyktighet
Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av distriktsavdelingene er
til stede. Alle NORILCOs medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke forslagseller stemmerett.

Innstilling:

Forslaget vedtas
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Sak 5.7 - Endringer i § 7.11 Møterett på Representantskapsmøtet
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Punkt 2. Vara er strøket siden det ikke lenger er varamedlemmer i Hovedstyret.
Punkt 4. er strøket da dette allerede er beskrevet i punkt 1.
Punkt 5. Det er satt møteplikt inn på Kontrollkomiteen. Det blir gjort viktige vedtak på et
representantskap som kontrollkomiteen bør påse at skjer i tråd med gjeldende
styringsdokumenter og lovgivning.

Punktet slik det står i dag:
§ 7.11 Møterett på representantskapsmøtet
Følgende personer har møterett på representantskapsmøtet:
1. Delegater fra distriktsavdelingene og NU i henhold til § 7.2 Sammensetning.
2. Hovedstyret og hovedstyrets varamedlemmer møter med observatørstatus med
mindre de er tildelt delegat- eller observatørstatus etter § 7.4 Representant i
representantskapet.
3. Sekretariatet har møterett, men kan ikke møte etter punkt 1 eller 2 etter denne
paragraf.
4. NORILCOs Ungdom har møte-, stemme- og talerett på representantskapsmøtet.
5. Kontrollkomiteen har møte- og talerett.
6. Medlemmer av forberedende komiteer har møterett og talerett på
representantskapsmøtet og innehar observatørstatus under behandlingen av
angjeldende saker.
7. Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende saker.
8. Nominerte til valg møter med talerett i saken valg.
9. Medlemmer av NORILCO har talerett på representantskapsmøtet.
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Forslag til endring:
§ 7.11 Møterett på representantskapsmøtet
Følgende personer har møterett på representantskapsmøtet:
1. Delegater fra distriktsavdelingene og NU i henhold til § 7.2 Sammensetning.
2. Hovedstyret og hovedstyrets varamedlemmer møter med observatørstatus med
mindre de er tildelt delegat- eller observatørstatus etter § 7.4 Representant i
representantskapet.
3. Sekretariatet har møterett, men kan ikke møte etter punkt 1 eller 2 etter denne
paragraf.
NORILCOs Ungdom har møte-, stemme- og talerett på representantskapsmøtet.
4. Kontrollkomiteen har møteplikt med møte- og talerett.
5. Medlemmer av forberedende komiteer har møterett og talerett på
representantskapsmøtet og innehar observatørstatus under behandlingen av
angjeldende saker.
6. Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende saker.
7. Nominerte til valg møter med talerett i saken valg.
8. Medlemmer av NORILCO har talerett på representantskapsmøtet.

Innstilling:

Forslaget vedtas
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Sak 5.8 - Endring i § 9.3 Innkalling
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Her er det lagt inn mer krav til frister og hva innholdet i innkallinger skal være. Det har tidligere
ikke vært krav til når sakspapirer utenom program skal sendes ut.

Punktet slik det står i dag:
§ 9.3 Innkalling
Innkalling sendes alle distriktsavdelingene 30 dager før møtets begynnelse. Innkallingen skal
inneholde informasjon om sted og tidspunkt samt saksliste.

Forslag til endring:
§ 9.3 Innkalling
Innkalling sendes alle distriktsavdelingene 30 dager før møtets begynnelse. Denne skal inneholde
informasjon om hvor og når ledermøte skal avholdes, gjeldende frister og program, hovedstyrets
beretning og regnskap, samt hvilke saker som skal tas opp ihht § 9.6.
Innkallingen skal inneholde informasjon om sted og tidspunkt samt saksliste.

Innstilling:

Tillegget vedtas
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Sak 5.9 - Endring § 9.4 Møterett
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Det er ønskelig fra Hovedstyret at kontrollkomiteen og valgkomite også er til stede på Ledermøte.
Dette fordi det vedtas ting som har stor betydning for organisasjonen og det er viktig valgkomiteen
møter DA.
Punktet slik det står i dag:
§ 9.4 Møterett
På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger eller de som distriktsavdelingene
utpeker. NORILCOs Ungdom møter med 2 representanter; leder eller de som NORILCOs Ungdom
selv utpeker.
NORILCOs distriktsavdelinger kan møte med 2 representanter fra sin avdeling. Distriktsavdelingene
dekker representant nr. 2. Hovedstyret kan stille i sin helhet.
Det gis adgang til å møte med fullmakt. Fullmakten skal være fremlagt skriftlig, og representanter
som kommer på ledermøtet, kan maksimalt møte med én fullmakt.
Forslag til endring
§ 9.4 Møterett
På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger eller de som distriktsavdelingene
utpeker. NORILCOs Ungdom møter med 2 representanter; leder eller de som NORILCOs Ungdom
selv utpeker. Valgkomite og kontrollkomite har møteplikt.
NORILCOs distriktsavdelinger kan møte med 2 representanter fra sin avdeling. Distriktsavdelingene
dekker representant nr. 2. Hovedstyret kan stille i sin helhet.
Det gis adgang til å møte med fullmakt. Fullmakten skal være fremlagt skriftlig, og representanter
som kommer på ledermøtet, kan maksimalt møte med én fullmakt.
Innstilling: Forslaget vedtas.
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Sak 5.10 - Endring i § 9.6 Saksliste for Ledermøtet
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
For å signalisere at Ledermøtet har mindre myndighet en Representantskapet foreslås det en
begrensing på hvilke saker Ledermøte skal kunne behandle. Dermed foreslås det å stryke at
sakslisten er et minimum, og fjerne saken «eventuelt». Om det sees det er behov for å behandle
flere saker enn det Ledermøte har myndighet til skal det kalles inn til ekstraordinært
Representantskap.
Punktet slik det står i dag:
§ 9.6 Saksliste for ledermøtet
Ledermøtet har som minimum følgende saksliste:
1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til størrelse
og sammensetning
2. Uttalelser
3. Årsberetning fra foregående år samt status for inneværende periode
4. Presentasjon av fjorårets regnskap med revisors beretning
5. Revidering av rammebudsjett ved behov
6. Eventuelt
Forslag til endring:
§ 9.6 Saksliste for ledermøtet
Ledermøtet har som minimum følgende saksliste:
1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til størrelse
og sammensetning
2. Uttalelser
3. Årsberetning fra foregående år samt status for inneværende periode
4. Presentasjon av fjorårets regnskap med revisors beretning
5. Årsberetning kontrollkomite
6. Presentasjon av valgkomite og deres arbeid
7. Revidering av rammebudsjett ved behov
8. Eventuelt
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Innstilling: Forslaget vedtas
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Sak 5.11 Endring i § 11.5 Saksliste for årsmøte i distriktsavdelingen
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Pårørende er inkludert til å kunne inkluderes i styrene. Alle våre medlemmer (fysiske personer)
skal ha like demokratiske rettigheter, men det er krav fra tilskuddsgivere at flertallene i styrene må
bestå av personer innen vår målgruppe.

Punktet som det står i dag:
§ 11.5 Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen
Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:
•

Konstituering av årsmøtet

•

Valg av ordstyrer og protokollfører for årsmøtet

•

Valg av to protokollunderskrivere

•

Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes

•

Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte

•

Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår

•

Innkomne saker

•

Valg av styre

•

Valg av valgkomité

•

Valg av revisor:

a) to eller flere regnskapskyndige
b) en registrert eller statsautorisert revisor, eller en autorisert regnskapsfører som objektivt kan
utføre revisjonsoppdraget
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Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret til sammen består av personer med
stomi, reservoar og/eller mage-/tarmkreft.

Forslag til endring:
§ 11.5 Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen
Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:
•

Konstituering av årsmøtet

•

Valg av ordstyrer og protokollfører for årsmøtet

•

Valg av to protokollunderskrivere

•

Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes

•

Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte

•

Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår

•

Innkomne saker

•

Valg av styre

•

Valg av valgkomité

•

Valg av revisor:

a) to eller flere regnskapskyndige
b) en registrert eller statsautorisert revisor, eller en autorisert regnskapsfører som objektivt kan
utføre revisjonsoppdraget
Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret til sammen består av personer i
NORILCOs målgruppe. med stomi, reservoar og/eller mage-/tarmkreft.

Innstilling:

Forslaget vedtas.
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Sak 5.12 - Endring i § 15 Hovedstyret
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Hele punktet kan strykes, fordi det er ivaretatt i § 15.4 Hovedstyrets sammensetning, der det står:
§15.4 Hovedstyrets sammensetning
Hovedstyret består av leder, nestleder og styremedlemmer valgt av representantskapsmøtet. Det
kan kun velges to styremedlemmer fra hver distriktsavdeling. Alle som møter med stemmerett i
styret, innehar én stemme. Hovedstyrets leder kan benytte dobbeltstemme ved stemmelikhet i
hovedstyret. NORILCOs Ungdom har møte- og stemmerett i hovedstyret.
Merk at § 15.4 også foreslås endret i neste sak, men vil fremdeles ivareta intensjonen til § 15.
Denne endringen får ingen praktiske konsekvenser, og har kun som formål å forenkle dokumentet.
Punktet som det står i dag:
§ 15 Hovedstyret
Foreningens arbeid ledes av et hovedstyre bestående av 8
medlemmer. NORILCOs Ungdom utpeker ett medlem til hovedstyret.

Forslag til endring:
§ 15 Hovedstyret
Foreningens arbeid ledes av et hovedstyre bestående av 8
medlemmer. NORILCOs Ungdom utpeker ett medlem til hovedstyret.

Innstilling:

Forslaget vedtas.

66

NORILCO – Representantskapsmøte 2020
Sak 5.13 Endring i § 15.4 Hovedstyrets sammensetning
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Her er det presisert hvem som velger inn de ulike representantene i Hovedstyret.

Punktet slik det står i dag:
§ 15.4 Hovedstyrets sammensetning
Hovedstyret består av leder, nestleder og styremedlemmer valgt av representantskapsmøtet. Det
kan kun velges to styremedlemmer fra hver distriktsavdeling. Alle som møter med stemmerett i
styret, innehar én stemme. Hovedstyrets leder kan benytte dobbeltstemme ved stemmelikhet i
hovedstyret. NORILCOs Ungdom har møte- og stemmerett i hovedstyret.

Forslag til endring:
§ 15.4 Hovedstyrets sammensetning
Hovedstyret består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer valgt av representantskapsmøtet.
Det kan kun velges to styremedlemmer fra hver distriktsavdeling. Alle som møter med stemmerett
i styret, innehar én stemme. Hovedstyrets leder kan benytte dobbeltstemme ved stemmelikhet i
hovedstyret. NORILCOs Ungdom har i tillegg møte- og stemmerett i hovedstyret med 1
representant.

Innstilling:

Vedtas
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Sak 5.14 Endring § 15.7 Hovedstyrets funksjonstid og tiltredelse
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Her er det fjernet kravet om at nytt og gammelt styre skal møtes fysisk, i tillegg til at hovedstyret
tiltrer umiddelbart etter at de er blitt valgt. Når styremedlemmer er valgt ut, men likevel må
fullføre styreperioden i flere måneder til blir engasjementet i vervet svekket, i tillegg til at de nylig
innvalgte styremedlemmene må vente flere måneder før de kan få brukt sitt engasjement. Denne
endringen foreslås uavhengig av om Representantskapsmøtet flyttes eller ikke.
Det er viktig å sikre gode overganger, men fysiske møter sikrer ikke dette alene. Å møtes fysisk er
en kostnad og i perioder med dårlig økonomi må man kunne finne gode løsninger uten å kunne
møtes fysisk. Overgang kan også skje på andre arenaer enn gjennom et styremøte, f.eks. ved at ny
og gammel styreleder møtes. Det nye forslaget hindrer ikke nytt og gammelt styre i å møtes fysisk
om de ser det er behov for dette.

Punktet slik det står i dag:
§ 15.7 Hovedstyrets funksjonstid og tiltredelse
Hovedstyret tiltrer 1. januar og fungerer to (2) år frem til 31. desember.
Det nye hovedstyret skal møte på siste hovedstyremøte sammen med det sittende hovedstyret
det året det er representantskapsmøte.

Forslag til endring:
§ 15.7 Hovedstyrets funksjonstid og tiltredelse
Hovedstyret tiltrer når Representantskapsmøtet er hevet.
Det tilstrebes en god overgang og kunnskapsoverføring mellom gammelt og nytt styre

Innstilling:

Forslaget vedtas.
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Sak 5.15 - Endring § 16.3 Vedtaksdyktighet
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Fjernet siste setning da denne allerede er ivaretatt i sammensetningen av styret. I dag er det 7
styremedlemmer pluss NU som utgjør Hovedstyret. Ved sykdom kan det bli vanskelig å få samlet
et vedtaksdyktig styret om f.eks. 2 distriktsavdelinger er representert med to medlemmer hver og
det da kun vil være 5 DA som er representert.
Punkt slik det står i dag
§ 16.3 Vedtaksdyktighet
Hovedstyret er vedtaksdyktig når hovedstyret er lovlig innkalt, og halvparten av hovedstyrets
medlemmer er til stede. For at hovedstyret skal være vedtaksdyktig, må dessuten minimum
halvparten av de avdelinger som er representert i hovedstyret, være til stede.

Forslag til endring:
§ 16.3 Vedtaksdyktighet
Hovedstyret er vedtaksdyktig når hovedstyret er lovlig innkalt, og minst halvparten av
hovedstyrets medlemmer er til stede. For at hovedstyret skal være vedtaksdyktig, må dessuten
minimum halvparten av de avdelinger som er representert i hovedstyret, være til stede.
Innstilling:

Forslaget vedtas
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Sak 5.16 - Endring i § 16.6 Hovedstyrets forretningsorden
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Siste setning foreslås strøket, fordi det verken har noe med overskriften «forretningsorden» å
gjøre, og det er uansett ivaretatt av § 15.1 der det står at «Hovedstyret kan nedsette utvalg og
arbeidsgrupper.»
Denne endringen får ingen praktiske konsekvenser, og har kun som formål å forenkle dokumentet.
Punkt slik det står i dag
§ 16.6 Hovedstyrets forretningsorden
Hovedstyret vedtar en forretningsorden for hovedstyrets arbeid på første ordinære
styremøte. Hovedstyret kan oppnevne særskilte arbeidskomiteer med medlemmer utenfor
og innenfor hovedstyret.
Forslag til endring:
§ 16.6 Hovedstyrets forretningsorden
Hovedstyret vedtar en forretningsorden for hovedstyrets arbeid på første ordinære
styremøte. Hovedstyret kan oppnevne særskilte arbeidskomiteer med medlemmer utenfor
og innenfor hovedstyret.
Innstilling:

Forslaget vedtas
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Sak 5.17 - Endring i § 16.7 Protokoll over hovedstyremøtene
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Når styret behandler saker av personvernmessig karakter, som for eksempel varslingssaker eller
personalsaker, skal disse protokollføres i en egen B-protokoll som er unntatt offentlighet. Dette er
allerede praksis i dag for å ikke bryte offentlig personvernlovgivning, og bør også synliggjøres i
vedtektene. I tillegg er det foreslått følgeendringer og språklige forbedringer i paragrafen.
Punkt slik det står i dag
§ 16.7 Protokoll over hovedstyremøtene
Det føres protokoll for hovedstyrets møter. Protokollen inneholder oversikt over
fremmøtte styremedlemmer og deres organisasjonstilknytning. Protokollen inneholder en
oversikt over forhandlingene etter møtets forretnings- og dagsorden. Hovedstyrets vedtak
offentliggjøres. Protokoll fra hovedstyremøtene skal være tilgjengelig for
distriktsavdelingene innen tre uker.
Forslag til endring:
§ 16.7 Protokoll over hovedstyremøtene
Det føres protokoll for hovedstyrets møter. Alle saker behandles som hovedregel som
åpne saker og distribueres offentlig. Saker av personvernmessig karakter føres som
hovedregel i B-protokoll og unntas offentlighet. B-protokoll kan åpnes av Hovedstyrets
leder og daglig leder hver for seg samt Representantskapet ved 2/3 flertall. Protokollen
skal inneholde oversikt over fremmøtte styremedlemmer og deres
organisasjonstilknytning, og fremstiller forhandlingene etter møtets forretnings- og
dagsorden. Hovedstyrets vedtak offentliggjøres. Protokoll fra hovedstyremøtene skal være
tilgjengelig for distriktsavdelingene innen tre uker.
Innstilling:

Forslaget vedtas
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Sak 5.18 - Endring i §17 Arbeidsutvalget
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Det er lagt inn varamedlem i arbeidsutvalget. Dette praktiseres allerede i dag.
Paragraf slik den står i dag:
§ 17 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av hovedstyrets leder og nestleder samt ett medlem utpekt av-, og blant,
hovedstyrets resterende medlemmer. Arbeidsutvalgets sammensetning fastsettes på
styreperiodens første møte. Inntil valg av arbeidsutvalg er avholdt, fungerer leder og nestleder
som arbeidsutvalg.

Paragraf etter endring
§ 17 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av hovedstyrets leder og nestleder samt ett medlem og vararepresentant
utpekt av-, og blant, hovedstyrets resterende medlemmer. Arbeidsutvalgets sammensetning
fastsettes på styreperiodens første møte. Inntil valg av arbeidsutvalg er avholdt, fungerer leder og
nestleder som arbeidsutvalg.
Innstilling:

Forslag vedtas
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Sak 5.19 - Endring i §18 Foreldregruppen
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Det har vært praksis i flere år å arrangere Familiesamlingen som et tilbud til alle pasienter under
18 år, med deres foreldre og søsken opp til 15 år. Dette bør derfor synliggjøres i vedtektene. Selv
om ungdommene fra 15-18 år også ivaretas i NORILCOs Ungdom blir denne gruppen også ivaretatt
av Foreldregruppen, slik at de får en god overgang, derfor bør det stå eksplisitt at Foreldregruppen
skal ivareta alle barn mellom 0-18 år.
Instruks for Foreldregruppen vedtas av Hovedstyret i samarbeid med Foreldregruppen, og er
dermed mye lettere for Foreldregruppen å endre enn en vedtekt. Instruksen inneholder
informasjon om valgperiode og supplering. I forbindelse med Covid-19 har NORILCO dessuten sett
hvor sårbare man er for sentrale arrangement. Det bør ikke stå i vedtekter det skal arrangeres
sentrale arrangement da dette styres av økonomi og kommer inn under handlingsplaner som
vedtas av Representantskapet.

Paragraf slik den står i dag:
§ 18 Foreldregruppen
Barn fra 0-15 år og deres foreldre/pårørende skal ivaretas av Foreldregruppen. Foreldregruppen
består av en leder og tre gruppemedlemmer som utpekes på Familiesamlingen, eller andre
sentrale arrangementer. Perioden foreldregruppens medlemmer utpekes for er to år. Gruppen kan
suppleres dersom et av gruppens medlemmer trekker seg i perioden.
Foreldre/pårørende til barn over 15 år har også mulighet til å delta på arrangementer initiert av
Foreldregruppen.
Foreldregruppen skal arbeide for å bedre livskvaliteten til barn med stomi/reservoar og mage- og
tarmkreft. Gruppens arbeid skal godkjennes av og rapporteres til hovedstyret.

Paragraf etter endring
§ 18 Foreldregruppen
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Barn fra 0-18 år og deres foresatte og søsken opp til 15 år skal ivaretas av
Foreldregruppen. Foreldregruppen består av en leder og tre gruppemedlemmer som
utpekes i henhold til instruks for Foreldregruppen.
Foreldregruppen skal arbeide for å bedre livskvaliteten til barn i NORILCOs
målgruppe. Gruppens arbeid skal godkjennes av og rapporteres til hovedstyret.
Innstilling:

Forslag vedtas
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Sak 5.20 Endring i § 22 Sekretariat
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Det er stor usikkerhet i hva som menes med prinsipielt nivå. Enten har man arbeidsgiveransvar
eller så har man det ikke.
Paragraf slik den står i dag:
§22 Sekretariat
NORILCOs hovedstyre ansetter organisasjonens sekretariat og har arbeidsgiveransvar for
sekretariatet på prinsipielt nivå og det foreslås dermed fjernet.
Paragraf etter endring
§22 Sekretariat
NORILCOs hovedstyre ansetter organisasjonens sekretariat og har arbeidsgiveransvar for
sekretariatet. på prinsipielt nivå.
Innstilling:

Forslag vedtas
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Sak 5.21 - Endring i § 25 Flertallsformer, § 25.3 Brøkdelsflertall/kvalifisert flertall og § 25.4
Stemmelikhet
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Egentlig en redaksjonell endring, bare å flytte siste setning fra § 25.3 og § 25.4 til § 25, siden
setningene gjelder alle flertallsformer og valg generelt, ikke bare den formen underparagrafene
omhandler. Derfor foreslås endringen som én sak, men endringen påvirker tre vedtekter.
Denne endringen får ingen praktiske konsekvenser, og har kun som formål å forenkle dokumentet.
Paragraf slik den står i dag:
§ 25 Flertallsformer
Flertallsformer defineres i NORILCO på følgende måte:
§ 25.1 Alminnelig flertall/simpelt flertall
Alminnelig flertall er flere stemmer for enn mot et forslag.
Blanke stemmer teller ikke.
§ 25.2 Absolutt flertall
Absolutt flertall er når mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmene avgis til støtte
for et forslag eller en kandidat. En blank stemme teller mot forslaget.
§ 25.3 Brøkdelsflertall/kvalifisert flertall
Ved brøkkrav til flertall (1/3, 2/3 og lignende) teller blanke stemmer mot.
Alle vedtak i NORILCO krever simpelt flertall hvis ikke annet er spesifisert.
§ 25.4 Stemmelikhet
Ved stemmelikhet tas en votering på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget.

Paragraf etter endring
§ 25 Flertallsformer
Alle vedtak i NORILCO krever simpelt flertall hvis ikke annet er spesifisert.
Ved stemmelikhet tas en votering på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget.
Flertallsformer defineres i NORILCO på følgende måte:
§ 25.1 Alminnelig flertall/simpelt flertall
Alminnelig flertall er flere stemmer for enn mot et forslag.
Blanke stemmer teller ikke.
§ 25.2 Absolutt flertall
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Absolutt flertall er når mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmene avgis til støtte
for et forslag eller en kandidat. En blank stemme teller mot forslaget.
§ 25.3 Brøkdelsflertall/kvalifisert flertall
Ved brøkkrav til flertall (1/3, 2/3 og lignende) teller blanke stemmer mot.
Alle vedtak i NORILCO krever simpelt flertall hvis ikke annet er spesifisert.
§ 25.4 Stemmelikhet
Ved stemmelikhet tas en votering på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget.

Innstilling:

Forslag vedtas
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Sak 5.22 - Endring i § 30 Habilitet
Forslagsstiller:

Hovedstyret

Begrunnelse:
Tillegg av en setning med samme intensjon som i §13, der det står «Leder og kasserer samt
tillitsvalgte som underskriver på vegne av distriktsavdelingen, kan ikke være ektefelle/samboere
eller i nær familie i rett opp-/nedstigende linje.».
Det er ingen grunn til at habilitetsbegrensningen for en distriktsavdeling ikke skal gjelde i hele
organisasjonen også. Paragrafen utelukker ikke at partnere, søsken eller foreldre og barn sitter i
samme styre, men sikrer at de ikke kan underskrive alene på noe, og ikke ha ansvar for økonomien
alene som kasserer og leder.
Paragraf slik den står i dag:
§ 30 Habilitet
Ved behandling av saker der vedkommende styremedlem har direkte interesser, plikter
vedkommende å melde sin inhabilitet. Ved behandling av saker i hovedstyret som har
direkte innvirkning på rammevilkår for egen avdeling, skal styremedlemmet melde sin
inhabilitet.

Paragraf etter endring
§ 30 Habilitet
Ved behandling av saker der vedkommende styremedlem har direkte interesser, plikter
vedkommende å melde sin inhabilitet. Ved behandling av saker i hovedstyret som har
direkte innvirkning på rammevilkår for egen avdeling, skal styremedlemmet melde sin
inhabilitet.
Partnere, eller personer i nær familie kan ikke underskrive alene på vegne av et organ, eller
ha rollen som leder og kasserer i samme organ i organisasjonen.

Innstilling:

Forslag vedtas
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R 06/20

Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden

Det er satt opp følgende forslag til arbeidsprogram for perioden. Hele forslaget til
arbeidsprogrammet ligger vedlagt
Informasjonsarbeid
Mål

Aktivitet

Jobbe for å være førstevalg som

Produsere innhold som artikler, intervjuer,

informasjonskilde om og for NORILCOs

personlige historier, fagartikler, kronikker, og

målgruppe. Jobbe for at målgruppen (også

annen relevant informasjon for målgruppen

pårørende og andre interesserte) finner verdi som ikke finnes andre steder. Sørge for at
i informasjonen som formidles.

informasjonen er kvalitetssikret.

Jobbe for at alle som blir behandlet for
mage- og tarmsykdommer, mage- og
tarmkreft, stomi og reservoar og deres
pårørende finner relevant informasjon der de
er. Jobbe for økt synlighet i relevante kanaler

Publisering av innhold i SoMe, nettside,
informasjonsmateriell, medlemsblad og
andre relevante mediekanaler.

og fora.
Fremme aktiviteter og arrangementer
Jobbe for inkludering og fellesskap,
uavhengig av diagnose eller behandlingsform
relatert til mage- og tarmsykdommer, mageog tarmkreft, stomi og reservoar.

gjennom publisering av invitasjoner og
artikler på nettside, i medlemsblad og SoMe.
NORILCO som arrangør både sentralt og
lokalt skal være synlig på aktivitetene. Bidra
til at organisasjonen profileres med en
helhetlig, profesjonell profil.

Inneha kunnskap eller be om opplæring til å
publisere på nettsidene og levere tekst og
bilder til medlemsblad og andre aktuelle

Sekretariatet skal være behjelpelige.

kommunikasjonskanaler.
Foreningen skal ha oppdatert

Oppdatering av matereill som trenger

brosjyremateriell.

oppdatering gjennom hele perioden
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Bruke det materiale som er vedtatt brukt.
NORILCO som arrangør skal være synlig på

Bruke logo og designmal/profil. Mal for

alle aktiviteter, og bidra til at organisasjonen

nyhetsbrev, brosjyrer, internaviser etc i

profileres med en helhetlig, profesjonell

NORILCOs offisielle profil. - Legge ut på

profil.

sharepoint til DA evt. nettsidene. Mindre
bruk av egne maler og gammelt materiell

NORILCO skal jobbe for økt synlighet i

Søke om sendetid under reklamefrie dager

relevante kanaler og fora for å rekruttere nye på tv. Delta på arrrangement hvor
medlemmer.

fagpersonell deltar.

Samfunnskontakt og samarbeid
Mål

Aktivitet

Arbeide for gode pakkeforløp, nasjonale
retningslinjer og veiledere for personer med
mage- og tarmsykdommer, mage- og
tarmkreft, stomi og reservoar.

Brukermedvirkning. Gi innspill til
Kreftstrategien. Delta i fora der
pasientforløp blir diskutert.
Følge opp spørreundersøkelsen til
stomiopererte i 2018. Utarbeide
veiledende punkter som kan presenteres

Arbeide for standardisering av oppfølgingen av
stomiopererte

for de regionale helseforetakene (RHF) og
Helsedirektoratet. Samarbeide med
fagmiljøer. Dele informasjon om
situasjonen gjennom møter med
Helsedirektoratet og Helsedepartementet.
Gi innspill til myndighetene om vårt syn.
Dele pasienthistorier om hvordan det er å

Arbeide for å bekjempe tabuet som er knyttet

leve med mage- og tarmsykdommer,

til det å leve med mage- og tarmsykdommer,

mage- og tarmkreft, stomi og reservoar.

mage- og tarmkreft, stomi og reservoar

Kronikker. Møter med samarbeidspartnere
for å løfte temaet.
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Gi innspill og delta aktivt i strategier og
Arbeide for at interessene til målgruppen i
NORILCO blir ivaretatt i strategier og andre
offentlige styringsdokumenter

andre offentlige styringsdokumenter som
berører målgruppen, samt delta i fora og
samarbeidsmøter med paraplyer og
organisasjoner som er blitt gitt overordnet
ansvar.

Arbeide for å gi personer som lever med
tarmkreft eller har tilpasset seg et liv etter
behandling et felleskap og en arena hvor de
kan møtes

Arrangere sentrale og lokale aktiviteter
som er av relevans for personer som lever
med tarmkreft eller har tilpasset seg et liv
etter behandling. Samarbeide med
Kreftforeningen om prosjekter.
Brukermedvirkning gjennom fagrådet i
Helfo. Gi innspill til Helsedirektoratet og
Helfo. Samarbeidsmøter med direktoratet

Arbeide for å bedre og opprette målgruppens

og etaten om et godt og variert sortiment i

tilgang på medisinsk forbruksmateriell og nye

blåreseptordningen for medisinsk

medisiner

forbruksmateriell og næringsmidler. Følge
opp innspill om organiseringen av Nye
Metoder. Møter med samarbeidspartnere.
Gi innspill til myndighetene om vårt syn.
Samarbeidsmøte med Montebello om å

Arbeide for et godt rehabiliteringstilbud for

inkludere stomiopererte i tilbudet som

personer med mage- og tarmsykdommer,

mage- og tarmkreftpasienter får med

mage- og tarmkreft, stomi og reservoar.

rehabiliteringssenteret. Gi innspill til
myndighetene om vårt syn.
Gi innspill til myndighetene om at vi ønsker

Arbeide for tilgang på god tannhelse for
personer med tarmsykdommer, mage- og
tarmkreft, stomi og reservoar.

gode og klare refusjonsordninger for
personer med mage- og tarmsykdommer,
tarmkreft, stomi og reservoar. Gi innspill
om å fjerne uønskede forskjeller i
refusjonsordningene.
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Brukermedvirkning i den regionale
styringsgruppen (HSØ) for Nasjonalt
Arbeide for et godt screeningprogram for

Screeningprogram for tarmkreft. Følge opp

tarmkreftpasienter

tidsfrister opp utfordringer vedrørende
egenandelen. Samarbeidsmøter med
Kreftforeningen og Helsedirektoratet.
Samarbeide med Kreftforeningen om
hvordan vi sammen kan øke bevisstheten

Arbeide for mer forskning på tarmkreft

om tarmkreft og stimulere til flere til
studier på tarmkreft. Samarbeidsmøter
med Kreftregisteret Gi innspill til
myndighetene om vårt syn.

Arbeide for at det finnes Lærings- og

Samarbeide med sykehusene om innholdet

mestringskurs ved alle sykehusene for

i Lærings- og mestringskursene (LMS).

personer med mage- og tarmsykdommer,

Samarbeide med sykehus for å få de til å

mage- og tarmkreft, stomi og reservoar.

arrangere LMS-kurs.
Gi innspill til myndighetene om vårt syn.

Arbeide for et inkluderende arbeidsliv for
kronisk syke med mage- og tarmsykdommer,
mage- og tarmkreft, stomi og reservoar.

Arbeide for at de tilrettelegges for at
kronisk syke med mage- og
tarmsykdommer, mage- og tarmkreft,
stomi og reservoar kan være i arbeid.
Samarbeidsmøter med FFO

Arbeide for at alle som blir behandlet for
mage- og tarmsykdommer, mage- og
tarmkreft, stomi og reservoar får en samtale
om seksualitet og samliv med helsepersonell

Gi innspill til myndighetene om vårt syn.
Kronikker. Dele pasienthistorier og vår
kunnskap gjennom media.
Samarbeidsmøter med fagpersoner og
Helsedirektoratet
Gi innspill til myndighetene om vårt syn.

Arbeide for tilrettelegging i skolen for personer Arbeide for gode overganger mellom
som er kronisk syke med mage- og

barneskolen og ungdomskolen.

tarmsykdommer eller stomi og reservoar

Samarbeidsmøter med Unge
funksjonshemmede.
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Dele informasjon med FFO og Unge
Arbeide for å dele kunnskap om
pasientgruppen vår i paraplyorganisasjonene
FFO og Unge funksjonshemmede, samt
samarbeidsorganisasjonen Kreftforeningen.

Funksjonshemmede gjennom ulike
nettverksmøter. Delta aktivt i prosjekter
som berører NORILCOs pasientgruppe.
Dele informasjon med Kreftforeningen og
andre medlemsorganisasjoner med samme
interesser.

Distriktsarbeid
Mål

Aktivitet
Samarbeidsmøter mellom tillitsvalgte fra ulike
avdelinger der informasjon og kunnskap deles.

Arbeide for informasjons- og erfaringsdeling Opprette digitale samarbeidsplattformer der
på tvers av distriktsavdelingene.

man kan utveksle erfaringer og informasjon.
Arrangere fellesarrangement og sosiale
sammenkomster.

Gi distriktsavdelingene støtte og

Sekretariatet skal være behjelpelige og følge

forutsigbarhet i deres arbeid.

opp DA.
Arrangere fagsamlinger i distriktene, samarbeid

Arbeide for å ha attraktive medlemsgoder
og opprettholde medlemsaktivitet.

mellom HS og DA. Arrangere aktiviteter som er
relevante og inkluderende for medlemmer.
Følge opp tidligere medlemsundersøkelser og se
hva medlemmer ønsker av aktiviteter og tilbud.
Sørge for at alle har tilgang til microsoft Teams

Sikre gode rutiner for kommunikasjon og
samarbeid.

og andre digitale kommunikasjonskanaler og vet
hvordan man bruker det. Informasjon om hvilke
samarbeids- og kommunikasjonskanaler som
kan benyttes.

Sikre gode rutiner for opplæring og

Gjennomføre opplæringskurs. Lage

oppfølging av frivillige og tillitsvalgte i

opplæringsvideoer om de ulike systemene og

organisasjonen

programmene som benyttes av frivillige.

84

NORILCO – Representantskapsmøte 2020
Forenkle rapporteringsrutiner og det
administrative arbeidet.

Finne gode måter å rekruttere og ivareta
nye medlemmer

Sørge for at alle medlemmer følges opp av
distriktsavdelingene ved innmelding. Leder av
DA har epostvarsel for nye medlemmer.

Likepersonstjenesten
Mål

Aktivitet

Alle som er i vår målgruppe skal få

Dele informasjon om oss med

kjennskap til foreningen og vårt

helsepersonell, vise frem

likepersonstilbud

likepersonsarbeidet i alt arbeid vi gjør.
Det skal rekrutteres og utdannes

Skape en best mulig samhandling mellom

likepersoner med god variasjon i alder,

de som ønsker å møte NORILCOs

diagnoser og livssituasjon både lokalt og

likepersonstjeneste og vår målgruppe

sentralt. Godkjente likepersoner skal
oppleve å få tilbud om
Det skal legges til rette for at

Våre likepersoner skal ha den trygghet og
kompetanse de trenger for å utføre sitt
virke

likepersonslederne i NORILCO får den
støtte og oppfølging de trenger og sørge
for at nødvendig veilednings materiell er
tilgjengelig. Det utdannes nye likepersoner
gjennom kursing

Det skal være et effektivt og brukervennlig
system for rapportering av

Videreutvikle opplæringen i

likepersonsaktivitet, i tråd med

likepersonloggen for å gjøre det enklere

tilskuddsregelverket. Likepersonstjenesten for den enkelte likeperson.
skal så langt det er mulig benytte seg av
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NORILCOs sentrale nettbaserte
rapporteringssystem

Barne- og Ungdomsarbeid
Mål
NU skal ha forutsigbarhet i sine
rammevilkår og får den administrative
støtten de har behov for.

Aktivitet
Samarbeidsmøter mellom NU, HS og
Sekretariatet. Jobbe politisk for å sikre
støtteordningene som støtter
ungdomsarbeidet.
Ungdomsarbeid og deltakelse fra NU i

NU skal gjennom sin aktivitet å vise

NORILCOs arbeid skal integreres der det

hvordan livet som ungdom innen vår

er mulig og hensiktsmessig for å vise at

målgruppe er

unge i vår målgruppe kan ha et normalt og
aktivt liv.

Gjennom Foreldregruppen skal det gis et
tilbud til barn som medlemmer og deres
familier. Familiegruppen jobber og uttaler
seg om de saker som omhandler barn

Det arrangeres familiesamling som skal gi
familier muligheter til å møtes.

innen vår målgruppe

Drift
Mål

Aktivitet
Det jobbes politisk for å bevare

NORILCO skal ha en sunn økonomi, og jobbe
for å ha en god likevekt mellom stabile
inntekter og utgifter.

tilskuddsordninger og øke summene som
tildeles. Budsjett settes opp i forhold til
forventninger av inntekter. Det søkes midler
der det er naturlig NORILCO kan motta
støtte.
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NORILCO sine frivillige og tillitsvalgte skal
oppleve de får den støtten de trenger.

Det gis relevante kurs. Ledermøte og
representantskapet bør være arena for
opplæring om det er plass til dette i program

Bruke de demokratiske stukturene til reel

Gjennom Representantskapet og Ledermøte

medbestemmelse i daglige driften av

har tillitsvalgte muligheter til påvirke hvilke

NORILCO

tilbud NORILCOs medlemmer skal få

Internasjonalt
Mål

Aktivitet
NORILCO skal delta aktivt i NOA og EOA

NORILCO skal bidra til nordisk og Europeisk samt etterstrebe deltakelse i andre
samarbeid

internasjonale fora. 2021 er vi vertskap for
NOA.
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R 07/20

Fastsettelse av budsjett

Det skal fastsettelse av budsjett for to år på områdende under.

a. Fastsettelse kontingent
Det er ikke kommet inn endringsforslag på kontingent. Dagens kontingent blir gjeldene og er som
følgende:
Hovedmedlemskap:

350 kroner / uten abonnement 250 Kroner

Barn til og med 15 år: 50 kr
Bedriftsmedlemskap:

600 Kroner

b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger
Forslag: Det fastsettes 1 100 000kr til tilskudd for fordeling til distriktsavdelinger

c. Fastsettelse av styrehonorar
Samlet lønnsutbetaling til en person fra den enkelte stiftelse, frivillige organisasjon, forening eller lag
er fra og med inntektsåret 2020 skattefri opp til 8.000 kroner for mottakeren.

Hovedstyrets innstilling: Honorar til hovedstyret inkludert varaene settes til 8.000 kroner per år i
tråd med fribeløpet.
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Med de forslag som er innstilt på over i denne saken vil budsjettet se ut som dette:
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Uttalelser

Det er ikke kommet inn noen uttalelser som skal behandles på dette møtet
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Valg av hovedstyre

Noen betraktninger fra Valgkomitéen. Vi kom sent i gang med prosessen, da valgkomitéens leder
trakk seg ved årsskiftet. Valgkomitéens medlemmer var usikre på hvem som skulle ta ansvar for
ledelse og innkalling til møter, slik at arbeidet kunne komme i gang. Valgkomitéen ventet på
innkalling til siste hovedstyremøte på våren, noe som ble glemt. Daglig leder signaliserte i mars at
dette var noen han skulle ta seg av. For å unngå at en slik situasjon oppstår igjen, kan det kanskje
være en fordel at representantskapet også har innstilling om nestleder i valgkomité. Det hadde også
vært et ønske at valgkomitéen ble kalt inn til ledermøtet, for å bli kjent med distriktsavdelingene og
starte jobben med å finne gode kandidater.
På representantskapsmøte i 2018 viser det seg at det ble valgt inn en person for mye i valgkomitéen,
i forhold til vedtekter. Bjarne Langeland, som var valgt som vararepresentant, trakk seg fra vervet på
oppfordring fra oss andre i styret, slik at det ikke skulle oppstå spørsmål i forhold til valgstyrets
habilitet, da han er samboer med en ansatt i sekretariatet. Dette følte vi var en ryddig prosess.
Valgkomitéen har hatt i alt 5 møter via videochat og 1 fysisk møte på Gardermoen. Vi har intervjuet
kandidater i flere omganger, noen på telefon og andre via videochat.
Vi har i vår innstilling lagt vekt på å få inn unge, dyktige krefter, geografisk spredning og jevn
fordeling av kjønn. Vi har også lagt vekt på at kandidatene har enten økonomisk kompetanse og/eller
erfaring med ledelse/konflikthåndtering. Da det var lite menn å ta av, var det umulig å oppnå 40%,
men de to som er i vår innstilling er begge kompetente kandidater. Vi har også valgt å innstille to fra
samme DA, da disse representerer to forskjellige grupper i NORILCO, samt at de er av ulike kjønn.
Her er vår innstilling til valg av nytt hovedstyre 2020-2022:
Styreleder

Jane Halvorsen f. 1959

Akershus

Nestleder

Odd Magne Bekkelund f. 1971

Østfold

Styremedlem

Annlaug Aarflot f. 1962

Romsdal

Styremedlem

Katinka Hauge f. 1982

Bergen

Styremedlem

Hege Elisabeth Almaas f. 1968

Sør-Trøndelag

Styremedlem

Marianne Wik Kolstad f. 1982

Finnmark
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Styremedlem

Jan Kjensli f. 1974

Akershus
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Valg av valgkomité

Hovedstyret innstilling til valgkomité:
Thomas Rikardsen

Oslo

Leder
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Valg av kontrollkomité

Valgkomitéens innstilling til kontrollkomité:
Kåre Thomsen

Sør-Rogaland

Økonomifaglig bakgrunn

Jorunn S. Movold

Sør-Rogaland

Lang fartstid i NORILCO

Vararepresentant: Sylvi Irene

Sunnmøre

Lang fartstid i NORILCO

Vestre Røren
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Valg av statsautorisert revisor

NORILCO er fornøyd med jobben PKF Beckman Lundevall har gjort med regnskapet og diverse
attestasjonsoppdrag i 2018, 2019 og 2020 med tanke på pris, tilgjengelighet og kompetanse. De
foreslår dermed denne revisoren igjen.
Hovedstyrets innstilling: PKF Beckman Lundevall velges som revisor.
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Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte

96

NORILCO – Representantskapsmøte 2020

R 14/20

Avslutning
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Vedtekter
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