
  

 

Protokoll for møte nr. 3 

Dato: 25. august 2020 kl. 19.00 

Sted: Microsoft Teams 
TILSTEDE: CAMILLA TJESSEM, JONAS FUGLSETH, GLENN NEVLAND, ANIKKEN NORHAUG OG JOHANNA HERDIS 

SVERRISDOTTIR. ELISABETH FIDJELAND OG INA MERKESDAL DELTAR FRA SEKRETARIATET.   

FRAFALL: ELLINOR GUSTAFSSON OG KRISTINE JOHANNESSEN 

REFERENT: INA MERKESDAL 

 

Sak Behandling Tittel og orientering 

37/20 Fast sak.  

Vedtak 

Orientering 

Diskusjon 

Godkjenning av saksliste og referat 

Styret godkjenner referatet fra epostmøte nr. 2 og kommer med 

eventuelle endringer i sakslisten. 

 

“E-postmøte” rettes opp til “skypemøte nr. 2”  

 

Vedtak: Referatet fra møte godkjennes med ovenstående 

endring. 

 

38/20 Fast sak.  

Orientering 

Oppdateringer fra HS og foreningen 

• Medlemstall, status etter korona (se vedlegg) 
• Det er nå mulighet for å betale kontingent med Vipps ved 

innmelding, og innmeldingsskjemaet har ny layout.  

• Det er etablert SMS tjeneste gjennom RegWeb 
• Ina er kontaktperson for NU i sekretariatet igjen 
• HS har innført aktivitetsstopp i hele NORILCO til 01/11 
• 30+ samlingen på Kielferga er «Koronautsatt» til 2021 

• Familiesamlingen i Sarpsborg er avlyst 

• Likepersonskurs 5.-7. mars 2021 er under planlegging 
• HS-møte 29.-30. August. Camilla deltar via teams  

  
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

39/20 Fast sak 

Orientering 

Nytt fra Lokale Ungdomslag (LUL)  

Kontaktpersonene i styret oppdaterer om siste nytt fra lokale 

tillitsvalgte.  

 

Årsmøter må nå sees på om kan arrangeres digitalt i forkant av 

ungdomskonferansen. Ikke la vedtekter sette begrensninger, bare 



skriv i årsmøteprotokollen at vedtektene ikke er blitt fulgt med 

tanke på frister på grunn av pandemien, og at årsmøtet 

godkjenner det likevel, så er det greit. Det er unntakstilstand, så 

da må vi gjøre det vi kan for å få gjennomført årsmøtene i løpet 

av året.   

 

NU Bergen 

Johanna orienterer. Ikke snakket med Cathrine om digitalt årsmøte, 

men hadde planlagt en høsttur som nå blir avlyst. Utfordrende å finne 

noen som kan stille til nytt styre. Kan få hjelp av sekretariatet med å 

sende ut mail til medlemmene og spørre om noen vil “redde” lokallaget 

fra å bli nedlagt. Kan også få hjelp til å arrangere digitalt årsmøte ved 

behov. Johanna informerer Cathrine om dette.  

 

NU Sør-Vest 

Har holdt dialogen med medlemmene via FB-siden. Planen er å 

forsøke å gjennomføre et kombinert årsmøte/julebord og 

aktivitet i slutten av året. Planlegger digitalt årsmøte. Er i kontakt 

med styremedlemmer av NU Trøndelag, som er invitert til å være 

med på denne aktiviteten, som et kick-off/opplæring til å 

opprette/slå i sammen til NU Trøndelag.  

 

NU Sør-Trøndelag (snart Trøndelag) 

Jonas orienterer. Hadde akkurat sendt ut innkalling til årsmøte før 

det ble aktivitetsstopp i mars. Forbereder digitalt årsmøte nå. Da 

skal Kine, Lena og Jonas bli det nye styret og ungdomslaget skal 

endre navn til NU Trøndelag. Må undersøke om de har egne 

vedtekter og om noe dermed må endres der. Jonas tar dette med 

tilbake til Kine og Lena.  

 

NU Nordland 

Glenn orienterer. Kontaktet de litt sent, og har dermed ikke fått 

svar. Tror de var de eneste som rakk å gjennomføre årsmøte før 

aktivitetsstoppen i mars. Sliter med få oppmøte, har godt 

samarbeid med DA Nordland, men er aktive og engasjerte, så det 

er aktivitet.  

 

NU Oslo 

Anikken orienterer. Avholdt årsmøte digitalt i går, gjennom 

Google Meats. Barbara Bakkejord har blitt ny leder. Skulle 

egentlig bytte navn til NU Oslo og Viken, men måtte gjøre noen 



vedtektsendringer først som de oppdaget for sent, så de tar i 

stedet navnebytte på neste årsmøte.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Ina sender en 
oppsummering av NU-møtet med referat vedlagt til LUL. Send 
med info om nye opplæringsvideoer til lokale ungdomslag.  
LUL er informerte om og stiller seg positive til at sekretariatet 
fører regnskap for LUL i 2021, og stiller seg bak styrets beslutning 
om dette. Sekretariatet tar kontakt med de avdelinger som fører 
regnskap for ungdommene så vi får en så enkel overgang som 
mulig fra 1. januar. Nye kontonummer i DNB er opprettet, og 
klare til å bli tatt i bruk ved årsskiftet.  
 

40/20 Diskusjon 

Fast sak 

Gjennomgang av arbeidsplanen 

Sekretariatet har undersøkt om alle har rett tilganger i 

office/sharepoint for NU-styret. I stedet for å flytte hele mappen 

med innhold fra alle tidligere arrangementer vil nå kun 

deltakerlister fra tidligere arrangementer bli slettet etter hvert av 

personvernhensyn.  

 

Glenn er ferdig med arbeidet med de forenklede dokumentene 

for drift av LUL, men ønsker en siste gjennomgang av de med Ina. 

 

Vedtak:  

Glenn og Ina tar en gjennomgang av de nye dokumentene 

sammen, og sender ut til endelig godkjenning i styret.  

 

41/20 Diskusjon 

Vedtak 

Digitalt medlemstilbud grunnet Covid-19 

Vi bør se på muligheten for å gi et digitalt medlemstilbud til NUs 

medlemmer, nå som smittevernsituasjonen gjør det vanskelig for 

våre medlemmer å møtes fysisk. Styret diskuterer muligheten for 

webinarer, live stream eller videoer med f.eks. fagfolk, politikere 

eller likepersoner som besvarer spørsmål, quiz eller sosiale 

aktiviteter, eller bli-kjent videoer med ulike organer/personer i 

organisasjonen. 

 

Det vil komme en liste fra sekretariatet med forslag til ting man 

kan arrangere digitalt.  

 

Smitteveilederen i NORILCO er oppdatert etter gjeldende regler. 

 



Siden Familiesamlingen er avlyst, og som kompensasjon til 

deltakerne ønsker Foreldregruppen å arrangere et digitalt tilbud 

til de påmeldte, der ungdommene ble bedt om å bidra med et 

arrangement for deltakerne i aldersgruppen. Det er viktig å ha et 

oppsatt program, enten et innlegg fra noen av oss, eller noe som 

hindrer alle å snakke samtidig. Jonas og Kristine skulle egentlig 

deltatt på Familiesamlingen, så de får hovedansvaret, mens 

Johanna kan bistå som ressurs ved behov. NU ønsker at 

Foreldregruppen setter rammene, mens de kan bidra med 

innhold. 

 

Vedtak:  

NU ønsker ikke å arrangere et eget digitalt tilbud til ungdommer i 

høst utover ungdomskonferansen, men tar ansvar for å få med 

ungdommer dersom NORILCO arrangerer noe.  

 

Ina sender tilbakemelding til Foreldregruppen om at gruppen selv 

må forme ideen, så kan NU bidra som ordstyrer, innleggsholder, 

svare på spørsmål eller lignende, men NU ønsker en lik 

ansvarsfordeling som på Familiesamling, der Foreldregruppen 

bestemmer rammene og programmet, mens NU-styret bidrar 

med å lede, inkludere eller dele av seg selv innenfor gitte rammer 

og tema. Styret tror det fort kan bli kaotisk med for mange som 

skal være interaktive digitalt, og fraråder dette. Jonas og Kristine 

er tilgjengelig for dialog med foreldregruppen for å bli enige om 

et format de kan tilby ungdommene.  

 

42/20 Diskusjon  

Vedtak 

Frifond 

Frifond har gitt oss tilbakemelding om at de ønsker en 
tydeliggjøring i våre retningslinjer om at lokale ungdomslag ikke 
kan ha støtte for to år samtidig på konto, selv om det eksplisitt 
står at «Ny tildeling kan ikke tildeles et LUL før ubetalte midler er 
tilbakebetalt». 

Selv om Frifond er enige i at retningslinjene våre dekker dette 
punktet, mener de likevel at det kan komme tydeligere frem. 
Derfor foreslår de at NU føyer til setningen "Lokallag kan ikke 
ha støtte fra flere tilsagnsår på konto samtidig". Dette for å 
tydeliggjøre at lokallag ikke kan "holde av" penger til 
arrangementer som skal foregå på et senere tidspunkt, og 
samtidig motta nye midler.   



De legger til at det ikke er nødvendig at vi foretar endringer i 
retningslinjene nå, men når vi skal klargjøre retningslinjer for 
tildelingen i 2021 (dvs. innen søknadsfrist 15. april 2021). Siden 
retningslinjene våre er basert på Frifond organisasjon sine 
retningslinjer for 2019, og ikke 2020, kan det uansett være greit å 
ta en gjennomgang før neste søknadsfrist med nytt styre. 

NU får tildelt 96,078 kr i 2020, som fordeles på LUL ihht gjeldende 
fordelingsnøkkel, dette vedtas endelig på neste møte. Før den tid må 
lokale ungdomslag betale tilbake ubrukte midler som ble tildelt i 2019.  

Midlene som ble utbetalt i 2019 må brukes opp før nye midler kan 
tildeles i 2020, derfor må vi få inn regnskap for 2019 og en oversikt over 
utgifter hittil i 2020 før vi kan regne ut om de har brukt opp fjorårets 
tildeling.  

 

Vedtak:  

Styret tar saken til orientering og noterer datoen i kalenderen. 
Neste styre bør godkjenne retningslinjene som skal gjelde for 
dem. 

Ina sender ut fordelingsnøkkel og ber om nødvendig regnskap for 
2019 og hittil i 2020, for å sikre at de har brukt opp 
frifondsmidlene. Det bør samtidig oppfordres til å bruke opp 
pengene på materielle ting som PC, printer, frimerker, 
konvolutter og lignende som kan være i ungdomslagets eie, for å 
sørge for at ungdomslaget får glede av midlene.   

43/20 Diskusjon  

Vedtak 

Forberedelse til jubileumsåret 2021 

NU har hovedansvaret for å skaffe innhold til februar-måned, der 

det skal publiseres 4 videoer (ukentlig) av medlemmer som sier 

noe om hva NORILCO betyr for dem.  

 

Idémyldring hentet fra referat HS-møte i juni;  

Februar - Ungdommen: Hva betyr NORILCO for deg? NORILCO har 

en aktiv og viktig ungdomsgruppe (NU, NORILCOs Ungdom). 

Gruppen gjør en helt nødvendig jobb for unge som har fått anlagt 

stomi. Vi ønsker å dele mest mulig av det flotte arbeidet som 

gjøres i NU. Dette kan gjøres ved at NU får februar måned til å 

dele fra livet sitt gjennom videoer og historier. NU har mange 

solskinnshistorier som vi ønsker å få frem. Eksempler på historier 

og videoer er snøscooter-historien og filmer fra vinterleir. Vi 

ønsker i tillegg å vise den delen av livet som er vanskelig og 

utfordringer man kan møte. Tanken er å vise fellesskapet i NU, 



hvor man møter forståelse for de utfordringene man kan møte i 

hverdagen. Det er planlagt å lage en videosnutt i uka der ungdom 

forteller hva NORILCO har betydd for dem og dele videoer via 

Tarmbanden sin Snapchatkonto en gang i uka. Deling av videoer 

via «takeover» hos Tarmbanden kan være et forslag til flere 

grupper i NORILCO. Videoer og historier kan deles i alle NORILCO 

sine kanaler. Det er også ønskelig å forsøke å bli invitert som 

gjester i en podcast.  

 

Glenn skal prøve å lage en informasjonsvideo om NU. 

 

Jubileumsåret 2021 

Januar - barn 

Februar – ungdom 

Mars - tarmkreft 

April – seksualitet (+ bursdag den 24. April) 

Mai – reise med stomi 

Juni – utenforskap og inkludering (arbeidsliv og mental helse) 

Juli – mat og ernæring  

August – Trening og fysisk aktivitet 

September – Hyllest til pårørende 

Oktober – Jubileumsfest, NORILCO gjennom 50 år 

November og desember - Mestring og frihet  

 

Elisabeth sender ut mer detaljert oversikt over planene for 

jubileumet.  

 

Vedtak: 

Styret oppretter en arbeidsgruppe for planlegging av jubileumet som 

består av Camilla, Glenn og Anikken. Arbeidsgruppen har ansvaret for 

fremgang i prosjektet frem til nytt styre tar over i oktober.  

Camilla publiserer en forespørsel om at ungdom sender inn videoklipp i 

Facebookgruppen vår. Ina sender Foreldregruppens formulering til 

inspirasjon.  

Sekretariatet undersøker om relevante Podkaster, som for eksempel 

Chronsglede, Heltærlig og lignende.  

 

44/20 Orientering 

Fast sak.  

Unge Funksjonshemmede 

Psykisk helse er et svært omfattende tema. Unge 

funksjonshemmende har et prosjekt vedrørende dette. Camilla 

snakker med Malin som sitter i styret i UF vedrørende om de har 

et prosjekt på gang. NU har mulighet til å bidra med uttalelser til 



generalforsamlingen, eller eventuelt løfte frem uttalelser til 

NORILCOs representantskapsmøte. Styret vil få begrensede 

ressurser neste periode med fokus på opplæring, men er opptatt 

av at unge skal bli fulgt opp med tanke på seksuell helse, og 

ønsker derfor at HS skal se på muligheten for å utarbeide en 

uttalelse eller jobbe politisk for dette. 

Orientering om Webinar om å «Se hele mennesket» der Ina 

deltok. 

 

Vedtak:  

Styret tar saken til orientering. Camilla tar opp i HS om de kan se 

på måter for å sette seksuell helse på dagsorden, evt. Vedta en 

uttalelse.  

 

45/20 Orientering 

Vedtak  

Vinterleir 

Planlegging av vinterleir 2021. Hytta er booket 3.-7. februar. 

Anikken har mest sannsynlig arbeidshelg og kan ikke delta.  

Anikken har forespurt et firma om kjelke-kjøring, men har ikke fått svar.  

Det er utarbeidet huskeliste/sjekkliste for arrangering av vinterleir.  

Kan invitere Tarmbanden og han fra Drittsekken stomidesign.  

 

Vedtak:  

Styret tar saken til orientering. Camilla kontakter “Drittsekken”, kristine 

kontakter Tarmbanden. 

 

46/20 Orientering Ferdigstilling av årsmelding 

Det meste er ferdig, men noe gjenstår, og må være ferdig til 8. 

september, slik at vi får det inn i sakspapirene. Regnskapet må 

også settes opp.  

 

Vedtak:  

Styremedlemmene skriver ferdig sine ansvarsoppgaver innen 8. 

september. Camilla har skrevet hvem som er ansvarlig for hvilke 

avsnitt, og noen spørsmål. Ina går igjennom tidligere protokoller 

for å se at alt arbeidet er dokumentert i årsmeldingen. 

Avslutningen tas i felleskap på neste møte.  

Ina lager regnskapet ferdig.  

 

47/20 Fast sak 

Diskusjon  

NU i NORILCO-nytt  
Har levert:  

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

Ansvarlig: Glenn og Camilla  



• Utgave 2: Vinterleir. Ansvarlig: Kristine  

• Utgave 3: Hvem er NU-styret, og en hilsen til 

medlemmene. Manusfrist 5 mai. Ansvarlig: Camilla 

• Utgave 4: Om å engasjere seg i lokale styrer. Ansvarlig: 

Jonas. Manusfrist 10. august  

Skal levere:  

• Utgave 5:  

Manusfrist 25.september. Ansvarlig: Kristine, Glenn og 

Anikken. Invitasjon vinterleir. Tarmbanden og Kristine 

skriver om sitt samarbeid 

• Utgave 6: Ungdomskonferansen, Elisabeth og Camilla 

              Manusfrist 9.november  

Vedtak:  

Styret tar saken til orientering.  

 

48/20 Orientering Tarmbanden 

Kristine orienterer om samarbeid med Tarmbanden og fremtidige 

planer. Det har ikke passet de siste gangene, men prøver igjen.  

 

Vedtak:  

Styret tar saken til orientering. 

 

49/20 Orientering Forberedelse til Ungdomskonferansen 

Gjennomføring av møtet skjer digitalt, uavhengig av hva HS gjør på Rep-

møtet. Dette må rettes opp i innkallingen og påmeldingsskjemaet. 

Siden møtet skjer digitalt kan ALLE ungdommer delta, ikke bare 

delegater.  

Ina og Camilla forbereder Sakspapirer og plan for forberedelse til neste 

møte.  

Styret må lage innstilling til ny valgkomité, Camilla følger opp dette. Det 

er ønskelig å få inn noen av de yngste som har vært med på vinterleir i 

det siste, i tillegg til noen som har vært aktive lenge og kjenner mange. 

Aktuelle kandidater kan være Emma eller Belal.  

Frister: 

14/08: Første innkalling sendes ut 

11/09: frist for innsending av saker 

15/09: Påmeldingsfrist 

09/10: Frist for å sende ut sakspapirer 

23/10: Ungdomskonferansen avholdes 



Orientering om hvem i styret som ikke tar gjenvalg: 

• Jonas  

• Johanna  

• Glenn  

• Ellinor 

Valgkomiteens innstilling er klar: 

Leder: Camilla Tjessem 

Nestleder: Ronny Ness 

Styremedlem: Anikken Norhaug 

Styremedlem: Kine Svinland-Kvamsø 

Styremedlem: Kristine Johannessen 

Styremedlem: Patrick Riise 

Varamedlem: Ingalill Kristensen 

Vedtak:  

Styret diskuterer og fordeler oppgaver i forberedelsen av 

Ungdomskonferansen. Ina spør Roy om svar på om å dekke kostnader 

for ledsagere. Arbeidsplanen skal være preget av jubileum, opplæring 

av nytt styre og ellers ikke så hårete mål. Oppdater innkalling til å si at 

møtet er fulldigitalt. Camilla kontakter valgkomiteen og spør om noen 

ønsker å fortsette. 

50/20 Vedtak Neste møte 

Neste møte bør avholdes etter 11. September. Der må vi gå 

igjennom sakspapirene til ungdomskonferansen, og vedta 

fordeling av frifondsmidler. Styret oppfordres til å lese gjennom 

sakspapirene grundig i forkant av møtet.  

  

Vedtak:  

Neste møte avholdes mandag 14. September kl. 19.00 

 

 


