
Protokoll for møte nr. 6 

Dato: 5. november 2020 

Sted: Teams  

TILSTEDE: CAMILLA TJESSEM, RONNY NESS, PATRICK RIISE, KRISTINE 

JOHANNESSEN, KINE SVINDLAND-KVAMSØ, INGALILL ARNSEN KRSITENSEN. INA MERKESDAL DELTAR FRA 

SEKRETARIATET.   

FRAVÆRENDE: ANIKKEN NORHAUG 

REFERENT: INA MERKESDAL 

 

Sak Tittel og orientering 

65/20 Godkjenning av saksliste 

Styret kommer med eventuelle endringer i sakslisten. 

Tillegg av sak 77/20 om organisasjonskurs i 2021.  

 

Faste saker på alle styremøter etter dette skal være:  

-oppdatering fra LUL 

-gjennomgang av arbeidsplanen 

-gjennomgang av årsmeldingen 

 

Camilla innleder om hvordan styret har pleid å jobbe.  

- har styremøter ca 6-7 ganger i året, med fysisk møte før fysiske samlinger, og julebord.  

- styret kommuniserer via facebookgruppen, chat og e-post.  

- arbeidsoppgaver fordeles ganske jevnt mellom de ulike medlemmene i styret, etter eget 

ønske.  

 

Vedtak: Sakslisten godkjennes med tillegg av sak 77/20. 

 

66/20 Konstituering av styret 
Leder: Camilla Tjessem 
Nestleder: Ronny Ness 
Styremedlem: Anikken Norhaug 
Styremedlem: Kristine Johannessen 
Styremedlem: Patrick Riise 
Styremedlem: Kine Svindland-Kvamsø 
Vara: Ingalill Arnsen Kristensen 
 
Arrangementsansvarlige: Anikken, Camilla, Ronny og Kristine 
Ansvarlig for internasjonalt arbeid: Patrick 
Kontaktperson med Tarmbanden: Kristine 
Alle får hver sin måned med ansvar for å moderere Facebookgruppa.  
 
Kontaktperson for ulike lokale ungdomslag:  
NU Vestland: Patrick 
NU Sør-Vest: Camilla 
NU Oslo: Anikken 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjcyZTlmYjUtODBiYS00MDkwLThjNWEtZDZhOGQwOTJmODFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ddb5a3f5-bf29-4902-a0cb-eff6fdaa7072%22%2c%22Oid%22%3a%2289515c07-a024-46b2-9e3e-096eb3c6fd7b%22%7d


NU Trøndelag: Kine 
NU Nordland: Ingalill 
 
Vedtak: Styret konstituerer seg.   

67/20 Politiattest 
Styret må levere politiattest som går på frivillighet med ansvar for mindreårige, fordi dere vil 
få utpreget ansvar for alle deltakere på leir.   
  
Vedtak: Ina sender ut instruks for hvordan man skaffer politiattest etter møtet. Styret tar 
saken til orientering. De som ikke allerede har sendt inn personnummer til Ina må gjøre dette 
før hun kan sende ut en bekreftelse på formål som dere trenger for å søke.  
 

68/20 Taushetserklæring  
Styret må levere taushetserklæring som bekrefter at opplysninger de får gjennom styrevervet 
ikke skal fortelles til andre -verken mens du innehar vervet eller etterpå.   
  
Vedtak: Ina sender ut taushetserklæring til signering. Styret signerer og leverer senest innen 
neste møte. Saken tas til orientering.   
 

69/20 E-postadresser og innlogging 
Alle i styret får passord og tilgang til ungdom@norilco.no. Gjennom denne kontoen får dere 
også tilgang til hele Office 365 med styrets e-post og lagringsområde, i tillegg til en del 
funksjoner som vi ikke bruker så ofte. Dere får også tilgang til online-versjonen av Office-
pakken med Word, Excel og PowerPoint dersom dere ikke har dette fra før. De som ønsker en 
personlig «fornavn@norilco.no» adresse kan få det i tillegg.  
 
SharePoint 
SharePoint er NUs felles lagringsområde i en nettsky, som de deler med sekretariatet. Alle 
dokumenter som vi jobber med skal lagres her, ikke på private PC’er.  
 
OneDrive 
NU har også et privat lagringsområde som man bare kan bruke dersom man logger inn med 
ungdom@norilco.no, men dette området har vi ikke hatt behov for å ta i bruk ennå.  
 
Teams 
NU-styret får også tilgang til Teams, som er et verktøy for å avholde nettmøter, lage felles 
oppgavelister eller huskelister om felles samarbeidsprosjekter, blant annet. NU har foreløpig 
kun benyttet seg av møte-funksjonen.   
 
Instagram 
Alle i styret har tilgang til NUs Instagram-konto for å publisere innhold.  
 
Facebookgruppen 
Styrets medlemmer gjøres til administratorer i NORILCOs Ungdom sin gruppe på Facebook.  
Styremedlemmer får tildelt en måned hver neste år, der de har hovedansvaret for å moderere 
Facebookgruppen.  
 
Vedtak: Styret får informasjon og innlogging til sin bruker i Office365, og tilgang til Instagram 
og Facebook. 

mailto:ungdom@norilco.no
mailto:ungdom@norilco.no


70/20 Rutiner for personvern 
NUs rutiner for personvern finner du her:  
https://www.norilco.no/ungdom/styringsdokumenter/rutiner-for-personvern-i-nu  
 
1. Alle i NU-styret skal ha tilgang til ungdom@norilco.no   
2. Alle filer tilknyttet NORILCOs Ungdom med personopplysninger skal lagres på NUs 
gruppeområde, og følger NORILCOS øvrige personvernsrutiner.   
3. Alle e-poster med personsensitivt innhold skal enten slettes umiddelbart, eller lagres i en 
mappe merket "personsensitivt innhold", som slettes årlig.   
4. NU-styret er selv ansvarlig for at dokumenter f.eks. deltakerlister og mailer med 
personopplysninger slettes etter et år.    

 
Vedtak: styret tar saken til orientering. Ønsker å revidere rutinene for personvern på 
et senere møte. Må undersøke om det er i tråd med GDPR at hele styret har tilgang 
gjennom samme brukerkonto.  
 

71/20 Seksuell trakassering 
NU har retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering, som styret burde kjenne til.  
 
Disse finner dere her:  
https://www.norilco.no/ungdom/styringsdokumenter/haandtering-av-seksuell-trakassering-i-
norilcos-ungdom  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering 
 

72/20 Etterarbeid etter ungdomskonferansen 
Vedtekter er oppdatert og publisert på nettsidene. 
Protokoll skal godkjennes, signeres og publiseres på nettsidene, sammen med sakspapirene.  
Arbeidsprogram er publisert på nettsidene. 
Kontaktinformasjon til styret er oppdatert, men skal få en utdypende tekst om hvert 
styremedlem.  
 
Vedtak: styret tar saken til orientering. Styret sender en liten tekst om seg selv med bilde til 
Ina som kan brukes på nett og i medlemsbladet.  
 

73/20 Planlegging av jubileumsåret 2021 
NORILCO markerer at det er 50 år siden vi ble stiftet med et nytt tema hver måned i hele 
2021.  
 
Januar – barn i fokus 
Februar – Ungdommen -hva betyr NORILCO for deg? (digitalt fokus)  
Mars – tarmkreft, å leve med tarmkreft 
April – seksualitet (bursdag 24. april)  
Mai – Reise med stomi 
Juni – utenforskap og inkludering 
Juli – mat og ernæring 
August – trening og fysisk aktivitet 
September – en hyllest til pårørende 
Oktober – NORILCO gjennom 50 år (jubileumshelg 22.-24. oktober) 
November og desember – Mestring og frihet 
 

https://www.norilco.no/ungdom/styringsdokumenter/rutiner-for-personvern-i-nu
mailto:ungdom@norilco.no
https://www.norilco.no/ungdom/styringsdokumenter/haandtering-av-seksuell-trakassering-i-norilcos-ungdom
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Vi har ikke fått noe respons på videoklipp, Camilla foreslo å arrangere en konkurranse, der de 
som bidrar med videoklipp er med i trekningen av støydempende øreklokker. Innleveringsfrist 
i starten av januar. Sjekk om vi kan ha gjesteopptreden i podkast; Shit happens med 
Chronsglede (Ida Vindstad). Kine forespør podkasten.  
Oppfordre medlemmer til å bruke #norilco50år ved snakk om jubileet. 
Vi lager en publiseringsplan med innhold når vi vet hva vi har av materiell i starten av januar.  
 
Vedtak: styret fordeler arbeidsoppgaver i planleggingen av jubileet i 2021 som nevnt over. 
 

74/20 Vinterleir 2021 
Vinterleiren utsettes, og planlegges i stedet som en sommerleir på grunn av pandemien.   
Det er søkt 50 000 kr i ekstern finansiering av leiren gjennom Bufdir, slik dere også fikk i år. 
Denne forespør vi om kan overføres til en sommerleir i stedet, dersom vi får søknaden 
godkjent.  
Invitasjonen står i medlemsbladet og på nettsidene, her:  
https://www.norilco.no/ungdom/arrangementer/vinterleir/vinterleir-2021  
Ina justerer informasjonen på nettsidene, slik at det kommer frem at den utsettes.  
Hytta og kjelkekjøring er booket og må avbestilles.  
 
Vedtak: Sekretariatet oppdaterer informasjonen om vinterleiren på nettsidene og informerer 
i sosiale medier. Anikken og Camilla avbestiller hytte og aktivitet, og undersøker muligheter 
for en sommerleir i stedet.  
 

75/20 NORILCO-Nytt  
Utgave 6/20, innleveringsfrist 9. november. Tema: jubileumskonkurranse -ina 
Utgave 1/21, ca. mars, Tema: Nytt styre i NU, presentasjon -ina 
Utgave 2/21, ca. juni, Tema: samarbeid med tarmbanden -Kristine, invitasjon sommerleir 
Utgave 3/21, ca. sept, Tema: artikkel om sommerleir 
Utgave 4/21, ca. des, Tema: 
 
Vedtak: Styret legger en produksjonsplan og fordeler ansvar for 2021.  
 

76/20 Nytt fra Hovedstyret (HS)  

Representantskapsmøtet ble flyttet i år, slik at neste representantskapsmøte avholdes våren 

2022. Det betyr at også Ungdomskonferansen blir arrangert samme helg, slik at også styret 

her ble valgt for 1,5 i stedet for 2 år.  

Det er planlagt et fysisk (inntil videre) Hovedstyremøte med styrekurs 4.-6. desember. Det er 

ønskelig at hele styret deltar på styrekurset, Camilla forespør HS om dette.  

Det er i tillegg planlagt et Teamsmøte 9. november der jubileet skal planlegges.  

Hovedstyret har vedtatt full stopp av all fysisk aktivitet ut november, inkludert styremøter av 

hensyn til smittevern.  

Hovedstyret setter opp et årshjul med når møtene deres skal være, så kan vi fordele hvem 

som skal delta på hvilke møter da.  

 

Vedtak: styret tar saken til orientering. Camilla deltar på neste HS-møte, og forespør om hele 

styret kan delta digitalt på styrekurs-delen av møtet.  

 

https://www.norilco.no/ungdom/arrangementer/vinterleir/vinterleir-2021


77/20 Organisasjonskurs 2021 

På grunn av lite aktivitet, ikke-budsjetterte inntekter på vinterleiren og en stadig økende 

egenkapital vil sekretariatet anbefale at NU planlegger en sentral aktivitet i tillegg til en 

eventuell sommerleir i 2021. Siden det er mange nye både i sentralstyret og i de lokale 

ungdomslagene er det svært aktuelt å arrangere et organisasjonskurs, for eksempel helgen 9.-

11. april. 

 

Vedtak: Styret tar opp dette på nyåret, når vi vet mer om status pandemien 

78/20 Neste møte 

Styret planlegger et nytt møte i begynnelsen av januar. Nærmere dato fastsettes i 

styregruppen på Facebook.   

 

Vedtak:  

Neste møte avholdes en lørdag i januar 2021.  

 

 


