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Protokoll 
UNGDOMSKONFERANSEN 

2018 
 

Soria Moria Hotell, Oslo  

19. oktober 2018 

 

Deltakerliste:  
Fornavn Etternavn Tilhørighet Rolle under Ungdomskonferansen Nr. 

Simen Brændhaugen Administrasjon møtefunksjonær 33 

Ina Merkesdal Administrasjon møtefunksjonær 34 

Hanne Johnsrud Fjellheim Akershus delegat 1 

Kristine Johannessen Akershus delegat, på valg 2 

Katrine Honningsvåg Bergen delegat 3 

Katinka Hauge Bergen (NU-styret) delegat 4 

Lena Svindland-Kvamsø Nord-Trøndelag delegat 5 

Belal Iqbal Oslo delegat 6 

Thomas Rikardsen Oslo (NU-styret) observatør 32 

Anikken Norhaug Oslo Delegat, på valg 7 

Rune Undheim Sør-Rogaland delegat 8 

Camilla Tjessem Sør-Rogaland (NU-styret)  observatør, på valg 31 

Glenn Nevland Sør-Rogaland (NU-styret)  delegat, på valg 9 

Jonas Fuglseth Sør-Trøndelag (NU-styret)  delegat, på valg 10 

Ellinor Gustafsson Sør-Trøndelag delegat, på valg 11 

Bjarne Langeland Vestfold (valgkomiteen)  delegat, på valg 12 
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Åpning 
 

Styreleder Thomas Rikardsen åpnet Ungdomskonferansen kl. 13.30. Styreleder fungerte som 

ordstyrer frem til møtefunksjonærer ble konstituert.  

 

Det ble foretatt opprop. Det var 12 stemmeberettigede tilstede.  

Program 
Styreleder Thomas Rikardsen la frem forslag til program.  

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente programmet enstemmig.  

SAK 1 Godkjenning av innkalling 
Styreleder Thomas Rikardsen presenterte saken. 

Innkallingen ble sendt ut i tråd med gjeldende vedtekter.  

Innspill fra delegat 12 i Vestfold.  

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente innkallingen enstemmig.  

SAK 2 Konstituering av funksjonærer 
Styreleder Thomas Rikardsen presenterte styrets forslag til vedtak under konstitueringen.  

Ordstyrer 

Styrets innstilling: Simen Brændhaugen  

Vedtak: Simen Brændhaugen ble enstemmig valgt til ordstyrer.  

 

Simen Brændhaugen tok over møteledelsen, og presenterte de øvrige sakene.  

 

Referenter 

Styrets innstilling: Ina Merkesdal og Glenn Nevland 

Benkeforslag fra styret: Marthe Sandli (nyansatt i NORILCO)  

Vedtak: Ina Merkesdal og Marthe Sandli ble vedtatt enstemmig som referenter.  
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Tellekorps 

Innstilling: Anikken Norhaug og Kristine Johannessen. 

Vedtak: Anikken Norhaug og Kristine Johannessen ble enstemmig valgt til tellekorps. 

 

Protokollunderskrivere 

Innstilling: Jonas Fuglseth og Ellinor Gustafsson. 

Vedtak: Jonas Fuglseth og Ellinor Gustafsson ble enstemmig valgt som 

protokollunderskrivere.  

SAK 3 Godkjenning av forretningsorden 
Ordstyrer presenterte forslag til Forretningsordenen.  

Det ble foretatt opprop. Det var 12 av 12 stemmeberettigede i salen.  

 

Vedtak: Ungdomskonferansen vedtok forretningsorden enstemmig uten endringer.   

SAK 4 Godkjenning av saksliste 
Ordstyrer presenterte fremlagt saksliste.  

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente sakslisten enstemmig.  

SAK 5 Årsberetning 2016 til 2018 
Styret, ved Camilla Tjessem la frem årsberetningen fra 2016 til 2018. 

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon etter presentasjonen.  

Innlegg fra delegat 12 i Vestfold og observatør 32.  

Observatør 33 bes om at følgende redaksjonelle endringer protokollføres:  

«På side 15, under representasjon, står det feil årstall i årsmeldingen. Riktig skal være 

Representantskapsmøtet i 2016. Det er også en representant som er oppført uten etternavn, 

det gjelder Marion Alver i Unge funksjonshemmede.» 

Svarreplikk fra observatør 31 og 34. 
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Vedtak: Ungdomskonferansen tok årsmeldingen til orientering enstemmig med nevnte 

redaksjonelle endringer.  

SAK 6 Regnskap 2016 og 2017 
Styret, ved Jonas Fuglseth, la frem regnskapet for 2016 og 2017.  

Innlegg fra delegat 12, svarreplikk fra delegat 10, observatør 32 og 31.  

Innlegg fra delegat 9, svarreplikk fra delegat 12, observatør 32 og 33.  

Vedtak: Ungdomskonferansen tok enstemmig regnskapet for 2016 og 2017 til orientering.  

SAK 7 Arbeidsprogram for perioden 2018 til 2020 
Styret, ved Camilla Tjessem, la frem styrets forslag til arbeidsprogram for neste periode.  

Det ble åpnet for diskusjon og forslag til endringer.  

Innlegg fra observatør 34, svarreplikk fra observatør 32.  

Vedtak: Ungdomskonferansen vedtok arbeidsprogram for perioden 2018-2020 enstemmig.  

SAK 8 Budsjett 

Sak 8 a) Fastsetting av styrehonorar 
Styret, ved Jonas Fuglseth, la frem styrets forslag til styrehonorar for kommende periode. 

Forslag fra styret om styrehonoraret i kommende periode er som følger:  

Styreleder: Dekkes inn under HS styrehonorar  

Styremedlemmer: 0,-  

Varamedlem: 0,- 

 

Vedtak: Ungdomskonferansen fastsatte styrehonorar enstemmig som det forelå.  

 

Sak 8 b) Budsjett 2018 
Styret, ved Jonas Fuglseth, la frem budsjettet for 2018.  

Innlegg fra delegat 9.  

Vedtak: Ungdomskonferansen vedtok budsjettet enstemmig slik det forelå.  
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Sak 8 c) Budsjettforslag 2019 og 2020 
Styret, ved Jonas Fuglseth presenterte saken.  

Innlegg fra observatør 32.  

Vedtak: Ungdomskonferansen ga enstemmig NU styret myndighet til å vedta budsjett for 

2019 og 2020 ut i fra arbeidsprogrammet og foreningens økonomiske situasjon.  

SAK 9 Vedtektsendringer 

Sak 9 a) Endring av § 1 Navn 
Forslagsstiller: NU Styret 

Styret, ved Katinka Hauge, presenterte endringsforslaget.  

 

Vedtekten slik den sto opprinnelig:  

§ 1 NAVN  

Foreningens navn er NORILCOs Ungdom (NU).  

Lokale ungdomslag skal hete NU (fylke/region). 

 

Vedtekten slik den ble foreslått endret:  

§ 1 NAVN  

Foreningens navn er NORILCOs Ungdom (NU).  

Lokale ungdomslag skal hete NU (område). 

 

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente endringen enstemmig.  

 

Sak 9 b) Endring av § 3.1 Medlemskap 
Forslagsstiller: NU Styret 

Styret, ved Glenn Nevland, presenterte endringsforslaget.  

 

Vedtekten slik den sto opprinnelig:  

§ 3.1 Medlemskap  
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Medlemmer kan kategoriseres som:  

Hovedmedlemmer 

Bedriftsmedlemmer 

 

Vedtekten slik den ble foreslått endret:  

§ 3.1 Medlemskap  

Medlemmer registreres i NORILCOs medlemsregister, og kategoriseres på samme måte som 

i NORILCO.  

 

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente endringen enstemmig.  

 

Sak 9 c) Tillegg av § 3.3 Ekskludering 
Forslagsstiller: NU Styret 

Styret, ved Katinka Hauge, presenterte tilleggsforslaget.  

 

Ny paragraf, slik den ble foreslått: 

§ 3.3 Ekskludering fra medlemsaktiviteter 

Medlemmer som opptrer bevisst skadelig for NORILCOs omdømme eller har oppført seg 

truende mot andre medlemmer på arrangementer i regi av NU kan ekskluderes fra 

fremtidige medlemsaktiviteter. Vedtak om ekskludering kan gjøres etter høring av alle 

involverte parter, og avgjørelsen må fattes av et fulltallig og enstemmig styre. Vedtak om 

ekskludering kan klages inn til hovedstyret i NORILCO.  

 

Innlegg fra delegat 7, svarreplikk fra observatør 32 og delegat 12. 

 

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente tillegget enstemmig. 

 

Sak 9 d) Endring av § 4.1 Møterett på ungdomskonferansen 
Forslagsstiller: NU Styret 

Styret, ved Glenn Nevland, presenterte endringsforslaget.  
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Vedtekten slik den sto opprinnelig:  

§ 4.1 Møterett på ungdomskonferansen  

Alle betalende medlemmer i NORILCOs Ungdom har møte- og talerett på 

Ungdomskonferansen. Der det finnes lokale ungdomslag møter representant for laget. Der 

dette ikke finnes møter ungdomsrepresentant fra Distriktsavdelingene (DA). Alle 

ungdomslag har to stemmer under Ungdomskonferansen, der det ikke finnes ungdomslag 

har DA to stemmer. 

 

Vedtekten slik den ble foreslått endret:  

§ 4.1 Møterett på ungdomskonferansen  

Alle betalende medlemmer i NORILCOs Ungdom har møte- og talerett på 

Ungdomskonferansen. Alle ungdomslag har to stemmer under Ungdomskonferansen, der 

det ikke finnes ungdomslag har DA to stemmer. NU-styret stiller i utgangspunktet som 

observatører, men kan utnevnes som delegater for sitt lokale ungdomslag.  Det er styret i de 

lokale ungdomslagene eller distriktsavdelingene som avgjør hvem som skal sendes som 

deres delegater og eventuelle observatører.  

 

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente endringen enstemmig i sin helhet. 

 

Sak 9 e) Endring av § 4.2 Saksliste 
Forslagsstiller: NU Styret 

Katinka Hauge presenterte endringsforslaget.  

 

Vedtekten slik den sto opprinnelig:  

 

§ 4.2 Saksliste  
Ungdomskonferansen behandler følgende saker:  

- Godkjenning av innkalling  

- Valg av dirigent  

- Valg av to referenter  

- Valg av tellekorps  

- Årsmelding  
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- Regnskap  

- Arbeidsprogram for kommende periode  

- Budsjett for kommende periode  

- Innkomne saker  

- Valg av nytt styre  

- Fastsetting av styrehonorar  

- Valg av revisor  

- Valg av valgkomité  

 
 

Vedtekten slik den ble foreslått endret:  

 

§ 4.2 Saksliste  
Ungdomskonferansen behandler følgende saker:  

- Godkjenning av innkalling  

- Valg av dirigent  

- Valg av to referenter  

- Valg av tellekorps  

- Årsmelding  

- Regnskap  

- Arbeidsprogram for kommende periode  

- Budsjett for kommende periode  

- Innkomne saker  

- Valg av nytt styre  

- Fastsetting av styrehonorar  

- Valg av valgkomité 

 

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente endringen enstemmig.  

 

Sak 9 f) Tillegg av § 4.5 Ekstraordinær Ungdomskonferanse 
Forslagsstiller: NU Styret 

Styret, ved Glenn Nevland, presenterte tilleggsforslaget.  

 

Ny paragraf, slik den ble foreslått:  

§4.5 Ekstraordinær Ungdomskonferanse 
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Det innkalles til Ekstraordinær Ungdomskonferanse dersom NU-styret, eller over halvparten 

av de lokale ungdomslagene forlanger det. Kun den/de saken(e) som gjør det nødvendig 

med en Ekstraordinær Ungdomskonferanse kan behandles på møtet. I innkallingen skal de 

sakene som skal behandles på konferansen oppgis. Innkallingen skal sendes ut senest 5 uker 

før konferansen skal finne sted. NU styret fastsetter ellers gjeldende frister, og opplyser om 

disse i innkallingen. Øvrige bestemmelser for Ungdomskonferansen vil også gjelde på en 

Ekstraordinær Ungdomskonferanse.  

 

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente endringen enstemmig.  

 

Sak 9 g) Endring §5 Styret 
Forslagsstiller: NU styret 

Styret, ved Katinka Hauge, legger frem endringsforslaget.  

Vedtekten slik den sto opprinnelig:  

§ 5 STYRET  
Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer, samt vara. Styrets leder sitter i 
NORILCOs Hovedstyre, og deltar på representantskapsmøte som en del av NORILCOs HS. 
Styret stiller med to øvrige representanter til NORILCOs representantskap. Ved leders forfall 
tiltrer nestleder eller eventuelt annet styremedlem i NORILCOs Ungdom hovedstyret. Styret 
skal representere NORILCOs Ungdom i hovedstyret. Styret har anledning til å opprette 
arbeidsutvalg. Det skrives protokoll fra styremøtene som gjøres tilgjengelig for lokale 
ungdomslag, ungdomsrepresentantene i distriktsavdelingene, distriktsavdelingene og 
hovedstyret via sekretariatet. NU styret skal være talerør for medlemmene i NORILCOs 
Ungdom.  
 

Vedtekten slik den ble foreslått endret:  

§ 5 STYRET  
Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer, samt vara, og er vedtaksdyktige 
når minst halvparten er tilstede. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. 
Styrets leder sitter i NORILCOs Hovedstyre, og deltar på representantskapsmøte som en del 
av NORILCOs HS. Øvrige representanter til NORILCOs representantskap følger NORILCOs 
modell for fordeling av stemmer, og velges av NUs styret. Ved leders forfall tiltrer nestleder 
eller eventuelt annet styremedlem i NORILCOs Ungdom hovedstyret. Styret skal 
representere NORILCOs Ungdom i hovedstyret. Styret har anledning til å opprette 
arbeidsutvalg. Det skrives protokoll fra styremøtene som gjøres tilgjengelig for lokale 
ungdomslag, ungdomsrepresentantene i distriktsavdelingene, distriktsavdelingene og 
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hovedstyret via sekretariatet. NU styret skal være talerør for medlemmene i NORILCOs 
Ungdom.  
 

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente endringen enstemmig.  

 

Sak 9 h) Endring av § 6.3 Rapportering 
Forslagsstiller: NU Styret 

Styret, ved Glenn Nevland, la frem endringsforslaget.  

 

Vedtekten slik den sto opprinnelig:  

§ 6.3 Rapportering  

Lokale ungdomslag rapporterer årlig om sin økonomi, sine arrangementer og 

likepersonsaktiviteter til sin distriktsavdeling, og om bruk av sine frifondsmidler til 

sekretariatet.  

 

Vedtekten slik den ble foreslått endret:  

§ 6.3 Rapportering  

Lokale ungdomslag rapporterer årlig om sin økonomi, sine arrangementer og 

likepersonsaktiviteter til sin distriktsavdeling, og om bruk av sine frifondsmidler til 

sekretariatet. NU styret rapporterer sin aktivitet og økonomi til sekretariatet.  

 

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente endringen enstemmig.  

 

Sak 9 i) Endring av § 8 Tillitsvalgte  
Forslagsstiller: NU Styret 

Styret, ved Katinka Hauge, la frem endringsforslaget.  

 

Vedtekten slik den sto opprinnelig:  

§ 8 TILLITSVALGTE  
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Medlemmer som har eierinteresse, er ansatt i eller tilknyttet produsent, importør og 

leverandør av utstyr til stomiopererte, kan ikke være tillitsvalgt i NORILCOs Ungdom.  

 

Vedtekten slik den ble foreslått endret: 

§ 8 TILLITSVALGTE 

Alle medlemmer som har betalt kontingent inneværende år kan stille til valg i verv i 

NORILCOs Ungdom.  

§ 8.1 Habilitet  

Ved behandling av saker der et styremedlem har direkte interesser, plikter vedkommende å 

melde sin inhabilitet. Ved behandling av saker som har direkte innvirkning på rammevilkår 

for egen avdeling skal styremedlemmet melde sin inhabilitet.   

§ 8.2 Mistillit 

Mistillit til en tillitsvalgt kan kun vedtas av det organ som ga den tillitsvalgte sin tillit, eller et 

organ med høyere myndighet enn det som ga den tillitsvalgte sin tillit. Ved forslag om 

mistillit kan styret gi forslaget suspenderende virkning med 2/3 flertall frem til det 

kompetente organet har behandlet og avgjort saken. Den som blir gjenstand for et 

mistillitsforslag har i alle tilfeller innsyn og rett til å uttale seg i saken.  

 

Innlegg fra delegat 12, svarreplikk fra observatør 34.  

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente endringen.  

 

Simen oppsummerte Sak 9.  

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjenner vedtektene som helhet, og trer i kraft med 

umiddelbar virkning.  

SAK 10 Retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering 
Styret, ved Glenn Nevland, la frem forslag til retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering i 

organisasjonen.  

Innlegg fra observatør 32.  

Vedtak: Ungdomskonferansen vedtok enstemmig retningslinjer for håndtering av seksuell 

trakassering i NORILCOs Ungdom.  
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SAK 11 Rutiner for personvern i NORILCOs Ungdom 
 

Styret, ved Glenn Nevland la frem NORILCOs rutiner for personvern som angår NORILCOs Ungdom.  

Vedtak: Ungdomskonferansen tok enstemmig NORILCOs Ungdom sin personvernerklæring til orientering.  

SAK 12 Utredning av fordeler og ulemper ved en løsrivelse fra 
NORILCO 
 

Arbeidsgruppen, ved Thomas Rikardsen, la frem utredningen, og presenterte sin innstilling. 

Vedtak: NORILCOs Ungdom tar utredningen enstemmig til orientering, og ønsker ikke å 

løsrive seg fra NORILCO.  

SAK 13 Valg 

Sak 13 a) Valg av nytt styre 
Valgkomiteen, ved Bjarne Langeland, presenterte sin innstilling.  

Kandidatene fikk anledning til å presentere seg.  

 

Leder 

Valgkomiteens innstilling: Camilla Tjessem 

Vedtak: Camilla Tjessem velges som leder for perioden 2018-2020 ved akklamasjon. 

 

Nestleder 

Valgkomiteens innstilling: Jonas Fuglseth 

Vedtak: Jonas Fuglseth velges som nestleder for perioden 2018-2020. 

 

Styremedlemmer 

Valgkomiteens innstilling: Glenn Nevland, Anikken Norhaug, Ellinor Gustafsson og Kristine 

Johannessen.  
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Vedtak: Glenn Nevland, Anikken Norhaug, Ellinor Gustafsson og Kristine Johannessen velges 

som styremedlemmer for perioden 2018-2020 ved akklamasjon.  

 

Varamedlem 

Valgkomiteens innstilling: Johanna Herdis Sverrisdottir 

Vedtak: Johanna Herdis Sverrisdottir velges som varamedlem for perioden 2018-2020 ved 

akklamasjon.  

 

Sak 13 b) Valg av valgkomité 
Ordstyrer Simen Brændhaugen presenterte valgkomiteen sin innstilling.  

Leder   

Styrets innstilling: Bjarne Langeland 

Vedtak: Velges som leder av valgkomiteen for perioden 2018-2020 ved akklamasjon. 

 

Medlemmer 

Styrets innstilling: Trond Are Stensås og Kristine Løyning 

Vedtak: Trond Are Stensås og Kristine Løyning velges som medlemmer av valgkomiteen for 

perioden 2018-2020 ved akklamasjon. 

 

Varamedlem 

Styrets innstilling: Hans Magnus Kure 

Vedtak: Hans Magnus Kure velges som vara i valgkomiteen for perioden 2018-2020 ved 

akklamasjon. 

 

Sak 13 c) Valg av revisor 
Saken utgår som følge av vedtak i sak 9 d), ref. vedtektenes § 9.1.  
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Avslutning 
Styreleder ønsket ny styreleder velkommen.  

Avtroppende styremedlemmer ble takket av påtroppende styreleder.  

 

Ny styreleder, Camilla Tjessem holdt en avslutningstale og hevet møtet.  

 

Protokollens signatur 
Protokollen er lest og godkjent av protokollunderskriverne.  

 

  

_________________________________                  __________________________________ 

Jonas Fuglseth     Ellinor Gustafsson 

 


