
Protokoll for møte nr. 4 

Dato: 14. september 2020 

Sted: Teams 
TILSTEDE: CAMILLA TJESSEM, JONAS FUGLSETH, GLENN NEVLAND, 

ANIKKEN NORHAUG, KRISTINE JOHANNESSEN, ELLINOR GUSTAFSSON OG JOHANNA HERDIS SVERRISDOTTIR.  

INA MERKESDAL DELTAR FRA SEKRETARIATET.   

REFERENT: INA MERKESDAL 

 

Sak Behandling Tittel og orientering 

51/20 Fast sak  

Diskusjon 

Vedtak 

Godkjenning av saksliste og referat 

Styret godkjenner referatet fra møte nr. 3 og kommer med 

eventuelle endringer i sakslisten. 

 

Vedtak: Referatet fra møte godkjennes uten endringer. 

 

52/20 Diskusjon 

Vedtak 

Frifondstilskudd 2020 
Ina orienterer, se vedlegg til sak 52/20. 
Styret vedtar fordeling av Frifondsmidler for LUL 2020, i tråd med 
vedtatt fordelingsnøkkel: 
 
Total tildeling: 96 078 kr 
Grunnbeløp til hver: 5 000 kr 
Øvrige midler fordeles etter følgende fordeling:  
Medlemstall: 10 %  
Ant. Arrangement: 20 %  
Gjennomsnittlig oppmøte: 30 % 
Rekruttering: 15 % 
Geografi: 25 % 
 

NU Oslo  18 112 kr 

NU Bergen 18 598 kr 

NU Sør-Vest 24 720 kr 

NU Sør-Trøndelag 11 565 kr  

NU Nordland 19 151 kr 

 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

53/20 Orientering Vinterleir 2021 
Anikken orienterer. Ønsker å gå igjennom fristene for påmelding. 
 
Frister.  
Gjør som i fjor og har påmeldingsfrist 2. desember, med en frist til 
Svein om å gi deltakerne billettene innen 10 januar. 
Legger til et korona-forbehold om arrangeringen i invitasjonen.  

https://norilco.sharepoint.com/:x:/r/NU/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B80D2A241-BB05-438B-AD27-E38A642B06ED%7D&file=SAK%2052%20Fordeling%20av%20frifondsmidler%20i%202020.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://norilco.sharepoint.com/:x:/r/NU/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B80D2A241-BB05-438B-AD27-E38A642B06ED%7D&file=SAK%2052%20Fordeling%20av%20frifondsmidler%20i%202020.xlsx&action=default&mobileredirect=true


Sjekker om vi får depositumet for hytta refundert dersom vi må 
avlyse av smittevernhensyn.  
Kjelkekjøringen er bekreftet, og de ordner med lavvo i tillegg. 
Trenger ikke valg mellom hytte og kjelkekjøring i 
påmeldingsskjemaet, men en kommentar om man ikke kan møte 
på oppsatt program.  
Anikken sender invitasjonen til Ina og redaksjonen når denne er 
klar, og den blir deretter publisert på nettet og åpnet for 
påmelding av Ina.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 

54/20 Diskusjon 

Vedtak 

Gjennomføring av Ungdomskonferansen 

• Møtet gjennomføres digitalt gjennom Teams og GoPlenum 

• Alle i styret må huske å melde seg på innen 15. September 

• Roy er forespurt om å være ordstyrer og har takket ja. 

• Sakspapirene ferdigstilles av Ina og Camilla og sendes ut innen 

9. oktober.  

• Glenn, Jonas og Kristine er delegater på Rep-møtet. Det 

anbefales å diskutere sakene i en separat chat hvis det er ønske 

om å snakke sammen før en avstemning. Eventuelt kan de reise 

til Camilla og Glenn, og sitte sammen der. Reisen bestilles 

gjennom Roy. 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

55/20 Diskusjon 

Vedtak 

 

Saksforberedelse til Ungdomskonferansen - valgkomité 

Camilla orienterer. Innstilling til valgkomité: 

 

Hei, 
  
Dette er innstilligen fra valgkomiteen for det nye styret i NORILCOs 
Ungdom: 
  
Leder: Camilla Tjessem, 27 år, Sør-Rogaland   
Nestleder: Ronny Ness, 32 år, Sunnmøre 
Styremedlem: Anikken Norhaug, 25 år, Drammen   
Styremedlem: Kristine Johannessen, 22 år, Akershus  
Styremedlem: Patrick Riise, 27 år, Bergen 
Styremedlem: Kine Svindland-Kvamsø, 33 år, Nord-Trøndelag  
Vara: Ingalill Arnsen Kristensen, 25 år, Nordland 
  
Mvh 
Valgkomiteen  
v/ Bjarne Langeland 

 



Vedtak: Styret tar saken til orientering. Innstillingen presenteres i 
sakspapirene på Ungdomskonferansen. 
 

56/20 Diskusjon 

Vedtak 

 

Saksforberedelse til Ungdomskonferansen - årsmelding 

Camilla orienterer. Se vedlegg til sak 56.  

Gjennomgang av årsmeldingen 2018-2020. Noen få avsnitt 

gjenstår, og ferdigstilles snarlig. Styret godkjenner innholdet og 

strukturen, og gir styreleder mandat til å fullføre det siste som 

gjenstår.  

 

Vedtak: Styret godkjenner årsmeldingen. 
 

57/20 Diskusjon  

Vedtak 

Saksforberedelse til Ungdomskonferansen - regnskap 

Ina orienterer. Se vedlegg til sak 57/20 for 2018 og 2019 

Gjennomgang av regnskapet 2018-2020. 

 

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet. 
 

58/20 Diskusjon 

Vedtak 

 

Saksforberedelse til Ungdomskonferansen - budsjett 

Ina orienterer. Se vedlegg sak 58.  

Gjennomgang av forslaget til budsjett 2020-2021. Sekretariatets 

forslag er laget for å gå i 0. Likevel anbefales styret å legge seg på 

et mål om en egenkapital på mellom 100 000 og 150 000 kr, og 

kan derfor budsjettere med et underskudd i kommende periode. 

 

Styret ønsker å øke utgiftene til «andre arrangementer i 2021» 

fra 40 000 til 70 000. Ønsker å øke honorar til styret til 1000 kr 

per person per år, og 2000 til styreleder. Honoraret betales ut i 

slutten av hvert år, ikke hver styreperiode. Styret ønsker at dette 

inkluderes i vedtektsendringen på dette punktet.  

 

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til budsjett. 
 

59/20 Diskusjon 

Vedtak 

 

Saksforberedelse til Ungdomskonferansen - ledsager 

Ina orienterer. Se vedlegg sak 59.  

Gjennomgang av sakspapirer av kostnader for ledsagere.  

Ønske om at resultatet av vedtaket blir publisert som informasjon 

på nettsidene, i tillegg til at det vil stå i protokollen fra 

Ungdomskonferansen.  

 

Vedtak: Styret godkjenner saksfremstillingen. 
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60/20 Diskusjon 

Vedtak 

 

Saksforberedelse til Ungdomskonferansen - arbeidsprogram 

Camilla orienterer. Se vedlegg sak 60.  

Gjennomgang av forslag til arbeidsprogrammet 2020-2022.  

Styret har ingen bemerkninger til foreslått arbeidsprogram.  

 

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til arbeidsprogram. 
 

61/20 Diskusjon 

Vedtak 

 

Saksforberedelse til Ungdomskonferansen - vedtektsendringer 

Camilla orienterer. Se vedlegg sak 61. 

Gjennomgang av forslag til vedtektsendringer. 

§ 2 Formål 

§ 4.1 Møterett på Ungdomskonferansen 

§ 4.4 Valg av valgkomité 

§ 6.1 Konstituering 

§ 8 Tillitsvalgte 

§ 8.1 Honorering av tillitsvalgte 

 

Vedtak: Styret er orientert om foreslåtte vedtektsendringer, og 
får tilsendt forslagene til ny behandling på e-post for en mer 
grundig gjennomlesning før vedtak.  
 

62/20 Diskusjon  

Vedtak 

Saksforberedelse til Ungdomskonferansen – valgkomité 

Styret har ikke lykkes i å fylle alle verv i innstillingen til valgkomité. Det 

foreslås i en vedtektsendring å stryke valg av vara til valgkomiteen, slik 

at det kun er 3 medlemmer som reelt trenger å stå i innstillingen. Over 

20 kandidater er forespurt, men har takket nei. Det savnes et medlem 

som er aktiv på medlemsaktiviteter og kjenner mange av de yngste 

medlemmene i NU.  

 

Styret foreslår følgende innstilling til ny valgkomité:  

 

Leder: Glenn Nevland  

Medlem: Jonas Fuglseth 

Medlem: ……………………….. 

 

Det foreslås å presentere en ufullstendig innstilling på 

Ungdomskonferansen og oppfordre noen fra «salen» til å stille til det 

siste vervet som står åpent, eller gi valgkomiteen myndighet til å 

supplere seg selv på vinterleiren uten å kalle inn til ekstraordinær 

ungdomskonferanse.  

 

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til valgkomité.  
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63/20 Orientering 

 

Godkjenning av likepersoner 

Anikken og Kristine har ventet i over et år på å bli godkjent som 

likepersoner, fordi den lokale likepersonslederen ikke tar initiativ 

til å gjennomføre nødvendig opplæringsbesøk eller godkjenning. 

Det foreslås at de sender nok en påminnelse til lederen, og hvis 

det ikke fører frem vil den sentrale ungdomskontakten for 

likepersonstjenesten (Camilla) gjøre godkjenningen selv.  

 

Vedtak:  

Styret tar saken til orientering.  

 


