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Vedtekter NORILCOs Ungdom 
§ 1 NAVN   

Foreningens navn er NORILCOs Ungdom (NU).   

Lokale ungdomslag skal hete NU (område).  

§ 2 FORMÅL  

Foreningens formål er å ivareta interessene til ungdom med stomi-, reservoar, eller mage- og tarmkreft, for 

ungdom med sykdommer som kan føre til stomi/reservoaroperasjon, og deres pårørende.                               

Dette søkes gjennomført ved å:   

• Drive interessepolitisk påvirkningsarbeid   
• Arrangere likepersonsamlinger  

• Jobbe aktivt for organisasjonsutvikling    

• Legge til rette for aktivt lokalt ungdomsarbeid   

• Aktivt ta del i NORILCOs likepersonstjeneste   

• Samarbeide med andre funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner både nasjonalt og 

internasjonalt   

 § 3 MEDLEMMER   

For å bli medlem av NORILCOs Ungdom stilles samme krav som til medlemskap i NORILCO. NORILCOs 

Ungdom består av alle NORILCOs medlemmer fra det kalenderåret de fyller 15 år til og med det 

kalenderåret de fyller 35 år.  

§ 3.1 Medlemskap  

Medlemmer kan kategoriseres som:   

Hovedmedlemmer  

Bedriftsmedlemmer  

§ 3.2 Kontingent  

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

§ 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.   

§ 4 UNGDOMSKONFERANSEN  

Ungdomskonferansen er NORILCOs Ungdoms høyeste organ og arrangeres hvert annet år. 

Ungdomskonferansen avholdes før NORILCOs representantskapsmøte. NORILCOs Ungdom innkaller til 
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Ungdomskonferansen med minst 10 ukers varsel. Sakspapirene sendes delegatene senest 2 uker før 

konferansen.  Saker til behandling på Ungdomskonferansen må være innsendt til NU styret senest 6 uker 

før ungdomskonferansen avholdes.   

§ 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.  

§ 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   

§ 4.3 Valg av styre  

Konferansen velger et styre for NORILCOs Ungdom, bestående av seks medlemmer, pluss en vara. Leder og 

nestleder velges separat. De øvrige fire medlemmene velges som styremedlemmer. Styret konstituerer seg 

selv. Den som stiller til valg må være forespurt og ha sagt ja på forhånd og må ha betalt 

medlemskontingent inneværende år. Det skal avholdes hemmelig valg hvis minst én representant ønsker 

det. Personvalg avgjøres ved simpelt flertall.  

§ 4.4 Valg av Valgkomité  

Valgkomité på tre medlemmer og en vara velges etter innstilling fra styret i NORILCOs Ungdom. 

Valgkomiteen kan bestå av medlemmer som har betalt medlemskontingenten inneværende år, og som ikke 
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har sentrale verv eller ansattforhold i organisasjonen. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomitéens 

innstilling til nytt styre skal sendes til styret minst 30 dager før Ungdomskonferansen.  

§4.5 Ekstraordinær Ungdomskonferanse  

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.   

§ 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 hovedstyret via sekretariatet. NU 

styret skal være talerør for medlemmene i NORILCOs Ungdom.  

§ 6 LOKALE UNGDOMSLAG  

§ 6.1 Konstituering  

Styret i lokale ungdomslag konstituerer seg selv og er underordnet sin(e) lokale distriktsavdeling(er). Et 

styre skal bestå av minst to medlemmer, og er vedtaksdyktige når minst halvparten er tilstede. Dersom det 

kun er to medlemmer i styret må begge være tilstede for å være vedtaksdyktige. Ved stemmelikhet teller 

styrelederens stemme som dobbeltstemme. Eventuelle varamedlemmer har møterett. En representant for 

LUL-styret skal også sitte som ungdomsrepresentant i DA-styret.   

§ 6.2 Årsmøtet  

Årsmøtene avholdes hvert år innen 31. mars. Innkallingen til årsmøtet med saksliste skal sendes til alle 

medlemmer i NU senest fire uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes LUL styret 

senest to uker før årsmøtet.  

På årsmøtet skal følgende saker behandles:  

• Konstituering av årsmøtet  
• Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet  

• Valg av to protokollunderskrivere  

• Årsberetning og regnskap behandles og godkjennes  

• Fastsetting av neste periodes handlingsplan og budsjett  
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• Innkomne saker  

• Valg av lokalt styre  

• Valg av valgkomité  

Alle beslutninger treffes ved alminnelig flertall, og personvalg treffes ved simpelt flertall.   

§ 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.  

§ 6.4 Oppløsning   

Dersom man ikke klarer å opprettholde et tidligere aktivt lokallag overføres eventuelle gjenværende midler 

til NORILCOs Ungdom sentralt.  

§ 7 ARRANGEMENTER  

§ 7.1 Arrangementreglement  

Alle deltagere på arrangement i regi av NORILCOs Ungdom er pliktig til å følge arrangementsreglene. 

Reglementet sendes deltakerne i forkant av arrangementet.  

§ 7.2 Bindende påmelding   

Ved NORILCOs Ungdoms sentrale arrangementer er det bindende påmelding. Medlemmer som likevel ikke 

kan være med, må fremvise legeerklæring for å få refundert egenandel.  

§ 8 TILLITSVALGTE   

Medlemmer som har eierinteresse, er ansatt i eller tilknyttet produsent, importør og leverandør av utstyr 

til stomiopererte, kan ikke være tillitsvalgt i NORILCOs Ungdom.   

§ 8.1 Honorering av tillitsvalgte  

Det gis anledning til honorering av styrets medlemmer med beløpsgrensen innenfor de til enhver tid 

gjeldende regler for skattefritt beløp. Beløpet deles mellom av- og påtroppende styremedlem det året det 

er valg. Beløpet avgjøres på hver Ungdomskonferanse for kommende periode.   

§ 8.2 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.    

§ 8.3 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 
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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.  

§ 9 VEDTEKTER   

§ 9.1 Vedtektsendringer  

Endringer av vedtekter trer i kraft straks. Disse vedtektene må ikke stride mot NORILCOs vedtekter. 

Endringer av vedtekter skal skje på Ungdomskonferansen og skal ha minst 2/3 flertall.   

§ 9.2 Ved motstrid  

Ved motstrid mellom NORILCOs vedtekter og NORILCOs Ungdoms vedtekter, vil NORILCOs vedtekter være 

gjeldende. Ved manglende regulering i NORILCOs Ungdoms vedtekter gjelder NORILCOs vedtekter.  

§ 10 OPPLØSNING   

Oppløsning av NORILCOs Ungdom kan kun skje ved 3/4 flertall, ved uravstemning blant NORILCOs 

Ungdoms medlemmer.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtektene ble sist revidert den 19.10.2018 av NORILCOs Ungdomskonferanse 2018.  



 

8 
 

Program 

17:00  Praktisk informasjon, velkommen  

17.30  Åpning av møtet, konstituering og godkjenninger   

18.00  Gjennomgang av årsberetning og regnskap 

18.20  10 min pause 

18.30  Godkjenning av Arbeidsplan og budsjett 

19.00  Vedtektsendringer  

19.30  Valg 

19.50   Avslutning av møtet 

 

Med forbehold om endringer ved behov. Konferansen kan avsluttes tidligere enn forventet. 
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SAK 1 Godkjenning av innkalling 
 

Vedtektene i NORILCOs Ungdom stiller følgende krav til innkalling til Ungdomskonferansen:  

 

§ 4 UNGDOMSKONFERANSEN  

Ungdomskonferansen er NORILCOs Ungdoms høyeste organ og arrangeres hvert annet år. 

Ungdomskonferansen avholdes før NORILCOs representantskapsmøte. NORILCOs Ungdom innkaller til 

Ungdomskonferansen med minst 10 ukers varsel. Sakspapirene sendes delegatene senest 2 uker før 

konferansen.  Saker til behandling på Ungdomskonferansen må være innsendt til NU styret senest 6 uker 

før ungdomskonferansen avholdes.   

 

I 2020 vil dette si at innkallingen må ha kommet senest 14. august med sakspapirer tilgjengeliggjort for 

delegatene innen 9. oktober.  

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen godkjenner innkallingen.   
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SAK 2 Konstituering av møtefunksjonærer 
NU-styret innstiller følgende forslag til vedtak under konstitueringen:  

Sak 2.1 Konstituering av ordstyrer 
Ordstyrer 

Innstilling: Roy Farstad 

Sak 2.2 Konstituering av Referent 
Referenter 

Innstilling: Ina Merkesdal og GoPlenum. 

Sak 2.3. Konstituering av Tellekorps 
Tellekorps 

Innstilling: Ina Merkesdal og GoPlenum.  

Sak 2.4 Konstituering av Protokollunderskrivere 
Protokollunderskrivere 

Kan være hvem som helst som deltar på møtet. Protokollunderskrivere bør ta notater underveis i møtet, 

slik at de lettere kan kontrollere at protokollen stemmer før den signeres i etterkant av møtet.  

Innstilling: Camilla Tjessem og Katrine Honningsvåg 

 

 

 

SAK 3 Godkjenning av forretningsorden 
 

Forretningsordenen ligger vedlagt bakerst i sakspapirene, på side 43.  

 

Innstilling: Ungdomskonferansen vedtar forretningsorden slik den foreligger.  
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SAK 4 Godkjenning av saksliste 

Saksliste  

Sak 1:   Godkjenning av innkalling 

Sak 2:   Konstituering av funksjonærer  

2.1 Konstituering av ordstyrer 
 2.2 Konstituering av referent 
 2.3 Konstituering av tellekorps 
 2.4 Konstituering av protokollunderskrivere 

Sak 3:   Godkjenning av forretningsorden 

Sak 4:   Godkjenning av saksliste  

Sak 5:   Årsberetning for 2018-2020 

Sak 6:   Regnskap for 2018 og 2019  

Sak 7:   Arbeidsprogram for 2020 – 2022 

Sak 8:   Budsjett 

8.1 Fastsetting av styrehonorar for kommende periode 
8.2 Budsjett for 2020 og 2021 
8.3 Budsjett for 2022 

  Innkomne saker: 

Sak 9:   Vedtektsendringer  

9.1 Endring av § 2 Formål 
 9.2 Endring av § 4.1 Møterett på Ungdomskonferansen 
 9.3 Endring av § 4.4 Valg av valgkomité 
 9.4 Endring av § 6.1 Konstituering 
 9.5 Endring av § 8 Tillitsvalgte 
 9.6 Endring av § 8.1 Honorering av tillitsvalgte 

Sak 10   Retningslinjer for dekking av kostnad til ledsager  

Sak 11               Valg 
11.1 Valg av styreleder 
11.2 Valg av nestleder 
11.3 Valg av styremedlemmer 
11.4 Valg av varamedlem til styret 
11.5 Valg av valgkomité 

Sak 12 Avslutning  
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SAK 5 Årsberetning 2018 til 2020 

Styret legger frem årsberetningen fra 2018 til d.d. i 2020. 

 

NORILCOs Ungdom sin årsmelding  

For perioden 19.10.2018 - 23.10.2020  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ÅRSMELDINGENS SIGNATUR  
  
  

__________________________________  
Camilla Tjessem      Jonas Fuglseth  
Styreleder      Nestleder 
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Styrearbeid i perioden    
  

STYRETS SAMMENSETNING     
For styreperioden 19.10.18-23.10.20 har styret bestått av:    

Rolle   Navn   

Styreleder   Camilla Tjessem     

Nestleder   Jonas Fuglseth   

Styremedlem    Glenn Nevland   

Styremedlem    Ellinor Gustafsson   

Styremedlem     Anikken Norhaug    

Styremedlem   Kristine Johannessen    

Varamedlem   Johanna Herdis Sverrisdottir   

   
Styret ble valgt for 2 år på ungdomskonferansen som ble avholdt den 19.10.18.  
   

STYREMØTER   
Det har i perioden blitt avholdt 13 styremøter totalt. Styret har hatt 3 fysiske møter hvert 
år: et konstitueringsmøte i forlengelsen av Ungdomskonferansen, et dagen før Vinterleiren, 
og et julebordsmøte rundt årsskiftet. I perioden har det blitt avholdt 5 fysiske møter, 6 
nettmøter og 2 e-post møter der enkeltsaker er blitt behandlet. Det har i alt blitt 
behandlet 179 saker i perioden. Ina Merkesdal med vikarer Maren Sandli Johnsen 
og Elisabeth Fidjeland har vært NORILCOs Ungdom sine kontaktpersoner i sekretariatet.    
 
Styret har en egen Facebookgruppe som er blitt brukt aktivt til dialog innad i styret. 
Styreleder Camilla Tjessem og Ina Merkesdal ansatt i sekretariatet har hatt jevnlig kontakt 
for oppdateringer og gjennomgang av styremøter ved behov.  
 
NORILCOs Ungdom har en felles e-post; ungdom@norilco.no som alle styrets medlemmer 
har tilgang til. Henvendelser som har kommet på e-post har styreleder Camilla Tjessem hatt 
ansvaret for å følge opp.   
  
  

mailto:ungdom@norilco.no
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Medlemmer   
  
MEDLEMSTALL 2018  
NORILCOs Ungdom hadde per 31.12.2018 følgende betalende medlemmer:   

Medlemskategori   Antall   

Betalende medlemmer   266   

Antall likepersoner   19   

   

   
NU Sør-Vest som består av Vest-Agder, Aust-Agder og Sør-Rogaland hadde 34 medlemmer, 
og blir med det det tredje største ungdomslaget.   
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MEDLEMSTALL 2019   
NORILCOs Ungdom hadde per 31.12.2019 følgende betalende medlemmer:   

Medlemskategori   Antall   

Betalende medlemmer   280   

Antall likepersoner   16   
    

  
  

   
Avdelingen i Bergen er den største, med sine 43 medlemmer, men ikke hvis vi ser NU Sør-Vest under ett, da de består av 
Aust-Agder, Vest-Agder og Sør-Rogaland med til sammen 46 medlemmer.   
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Representasjon  
  
Hva  Når  Hvem  

NORILCO Representantskapsmøte  2018  Camilla Tjessem, Glenn Nevland, Jonas Fuglseth  

Unge funksjonshemmede styre  2018-2019  Marion Alver  

Nordic Ostomy Assosiation (NOA)   2019  Jonas Fuglseth  

NORILCO Familiesamling  2019  Camilla Tjessem og Anikken Norhaug  

NORILCO Ledermøte  2019  Kristine Johannesen og Anikken Norhaug var 
delegater, men hele NU-styret deltok på møtet  

European Ostomy Assosiation(EOA)  2019  Jonas Fuglseth  

Unge funksjonshemmede styre  2019-2020  Malin Svindal  

NORILCO Hovedstyremøter  2019-2020  Camilla Tjessem, Johanna 
Herdis Sverrisdottir  og Jonas Fuglseth  

NORILCO Familiesamling (avlyst)  2020  Avlyst pga Covid-19  

  
I Arbeidsgruppen som planlegger 50-års jubileet i 2021 sitter Camilla Tjessem, Glenn Nevland 
og Anikken Norhaug, og arbeider i tett dialog med resten av styret.   
 

 

Aktiviteter   
Glenn Nevland og Anikken Norhaug har i perioden vært arrangementsansvarlige, og har 
hatt hovedansvaret for gjennomføring av medlemsaktivitetene.    
  
UNGDOMSKONFERANSEN 2018  

Ungdomskonferansen 2018 ble holdt samme helg som representantskapsmøtet på Soria Moria 
hotell i Oslo den 19. oktober 2018. Dette ble gjort av flere grunner. Hovedgrunnen var for å 
prøve å få ungdommen med på rep.møtet, for å vise oss frem, men også så ungdommene lettere 
kunne få en forståelse av hvordan vi kan påvirke organisasjonen. Ved å legge 
ungdomskonferansen til samme sted og helg som rep.møtet, sparer vi også kostnader. Høsten er 
også en travel tid i NORILCO sammenheng, og mye skjer. Ved å ha begge arrangementene på 
samme helg, så håpet vi at flere ungdommer skulle få tid og mulighet til å delta.  
  

Styret anser det som en stor suksess å arrangere ungdomskonferansen rett før rep-møtet. Flere 
av ungdommene stilte også som delegater på rep-møtet, og vi fikk igjennom mange viktige saker 
for ungdommen. Vi fikk også minglet og truffet andre medlemmer fra 
organisasjonen. NORILCOs Ungdom gjorde seg godt bemerket 
på NORILCOs representantskapsmøte.   
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FAMILIESAMLING   
I perioden har vi hatt ungdommer som har deltatt på NORILCO sine familiesamlinger som 
ungdomsrepresentanter for NORILCOs Ungdom. Vi har fått gode tilbakemeldinger, og oppfatter 
dette tiltaket som positivt. Vi har opplevd at dette er med på å sikre en bedre overgang for 
ungdommer som går fra barn til medlem av NU, og vi har fått med oss flere nye medlemmer som 
et resultat av dette.   
 

VINTERLEIR 2019    
Vinterleir denne gangen ble igjen holdt på Sjusjøen Lodge 1. 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, som alle ønsket å være med på i år. I år var det 
totalt 27 deltakere fra 12 forskjellige distriktsavdelinger. I tillegg hadde vi i år med 
oss sju internasjonale deltakere, ei fra Romania, en fra Danmark, to fra Island, ei fra Finland 
og to fra Nederland. Stomisykepleier Benedicte Larsen fra Hollister holdt foredrag om 
«Matens fart gjennom kroppen».   
   
Tilbakemeldingene var veldig positive. Både foredraget og de internasjonale deltakerne ble 
trukket frem på evalueringen som positive innslag. Det kom noen konstruktive 
tilbakemeldinger på gjennomførelsen, men ingen misnøye eller negative opplevelser.   
  

VINTERLEIR 2020   
Vi har fått en favoritthytte: Sjusjøen Lodge 1. Denne hytten imøtekommer alle krav vi har om 
fasiliteter. Det er separat oppholdsrom og soveareal, den er tilrettelagt for rullestolbrukere, 
det er stort kjøkken og mange bad. Vi hadde curling som årets aktivitet, i tillegg til fredagen i 
skitrekket.  Det var en aktivitet som deltakerne satte stor pris på. Det var rekordmange 
påmeldte i år, så det var ikke plass til å ta med internasjonale deltakere i år. Vi fylte opp alle 
sengene, 38 stk. totalt. Det var 3 flere enn vi hadde budsjettert med. Elisabeth Nomerstad 
som er stomisykepleier for Mediq hadde ett foredrag om «Hverdag og samliv med stomi.»   
  
Tilbakemeldingene var, om mulig, enda bedre enn i fjor. Det kom også konstruktive 
tilbakemeldinger på gjennomføringen slik som i fjor, men ingen var misfornøyde, eller hadde 
negative opplevelser dette året heller.  
  

Det har nå blitt utarbeidet en huskeliste for “hvordan arrangere vinterleir”. Dette skal gjøre 
det lettere for fremtidige arrangementsansvarlige å huske på alt.  
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Informasjonsarbeid og profilering   
  
NORILCO-NYTT OG NETTSIDEN    
I arbeidsprogrammet for perioden var det satt opp punktet; Bidra med materiell til NORILCO 
sine nettsider og medlemsblad. Styret har i denne perioden fordelt oppgaven med å skrive 
til NORILCOs medlemsblad på alle i styret. I begynnelsen av 2020 ble det laget en NU-nytt del 
på NORILCO sin nettside, hvor relevante artikler skal legges ut. Informasjon om 
medlemsaktiviteter har blitt publisert i medlemsbladet NORILCO-nytt i forkant av 
aktivitetene. Det er også vært artikler i bladet i etterkant av aktivitetene. Det har vært flere 
portrettintervjuer og artikler i NORILCO-nytt som har omhandlet personer 
i NORILCOs Ungdom.  
  

NORILCOs UNGDOMS FACEBOOKGRUPPE    
NORILCOs Ungdom har en Facebookgruppe som styret administrerer. Denne siden gir 
medlemmene mulighet til a dele erfaringer og stille spørsmål. Styret har brukt siden til å dele 
relevant informasjon til medlemmene. Facebookgruppen som 
har navnet NORILCOs Ungdom (15-35år) hadde 411 medlemmer ved periodens start, og har 
i 398 medlemmer i september 2020. Til sammenligning har NU 315 aktive medlemmer (har 
betalt kontingent enten i år eller i fjor, og ikke aktivt meldt seg ut).   
Det er ikke et krav å være medlem av NU for å bli medlem i gruppen.    
   
Det har blitt foretatt en opprydning i NORILCOs Ungdom sin Facebookgruppe for å kunne 
moderere denne best mulig, og for at ungdommene som bruker gruppen skal oppleve det 
som et trygt sted å dele ting med andre ungdommer. Det har derfor blitt oppfordret til at 
alle som er eldre enn 35 år melder seg ut av gruppen. Det ble etter dette gått igjennom 
medlemslisten av NU-styret for å fjerne de som ikke selv meldte seg ut.   
  
Det vil nå bli lettere å sammenligne medlemstallene i Facebookgruppen opp mot 
antall unge medlemmer i NORILCO. Slik at dette lettere kan brukes som en plattform for å 
øke medlemstallet. Styret har delt på ansvaret for å moderere Facebookgruppen, hvor det er 
blitt laget liste med en måneds intervall. Styret opplever at dette har gått fint, og at 
likepersoner/medlemmer også er flinke til å rapportere om det skulle være noe å ta tak i 
på Facebookgruppen.    
  
VERVEKAMPANJE    
NORILCOs Ungdom forsøkte å gjennomføre en rekrutteringskampanje igjen i 2020. Vi fikk 
flere nye medlemmer, men ingen skrev at de ble rekruttert gjennom kampanjen. Styret har 
vurdert det som at vi ikke vet helt grunnen til dette, men at vi prøve igjen ved en annen 
anledning.   
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I arbeidsprogrammet satte Ungdomskonferansen seg som mål at NU skulle øke 
medlemstallet med minimum 5%. Siden medlemstallet var 266 i 2018 vil 5% av dette tilsvare 
13,3 medlemmer. I 2019 hadde medlemstallet økt til 280 medlemmer, altså 14 medlemmer 
mer, eller en 5,26% økning. Hvis vi derimot ser på det foreløpige medlemstallet i 2020 er 
dette 211 betalende medlemmer, og en nedgang på 20,68% fra medlemstallet i 2018. Verdt 
å merke er at det i tillegg til 211 betalende medlemmer er 104 aktive medlemmer som ikke 
har betalt kontingenten ennå.   
  
  

INSTAGRAM   
NORILCOs Ungdom har sin egen Instagramkonto hvor det er lagt ut bilder og 
informasjon. Kontoen har 288 følgere. Vi har oppfordret våre medlemmer til å dele bilder 
tagget med #norilcosungdom på Instagram. Styret v/Johanna kjørte en påskekonkurranse via 
vår Instagram og FB-side, som ble en suksess.    
  
Innlegget med flest liker-klikk i perioden ble publisert før vinterleiren 2020, og viser hvordan 
hytta ser ut der vinterleiren skal foregå. Innlegget fikk 56 tomler opp.   
  
MEDIA   
Medlemmene av NU, Christel Nåmdal og Trond Are Stensås var med i en artikkel og 
informasjonsvideo via nett og Dagbladet i forbindelse med Verdens stomidag. Tema var 
seksuell helse. Her ble også NORILCOs Ungdom omtalt.    

  
NOKAS, SIKKERHETSKONTROLLEN PÅ GARDERMOEN  
Kristine Johannesen var sammen med styreleder av NORILCO Jane Halvorsen og Ina 
Merkesdal fra sekretariatet på Gardermoen for å holde foredrag til NOKAS. Fokuset her var å 
snakke om sikkerhetskontrollen og stomiopererte for sikkerhetsvaktene. De fikk god 
respons, og opplevde dette som både nyttig og lærerikt å være med på.   
  

TARMBANDEN    
Kristine Johannesen har vært kontaktperson til snapchatkontoen Tarmbanden. Vi opprettet 
kontakt og begynte å samarbeide med Tarmbanden i begynnelsen av styreperioden. 
Vi gjestesnapper jevnlig på Tarmbanden, og vi har gjort dette ca. 5 ganger. Fokuset har vært 
på stomi og NORILCOs Ungdom. Vi opplever det som svært positivt å få gjestesnappe, hvor vi 
også har fått gode tilbakemeldinger og flere som har meldt seg inn i vår Facebookside i 
etterkant. Tarmbanden har gitt tilbakemelding om at de setter pris på samarbeidet, og at de 
opplever å få flere følgere når vi gjestenapper. Vi oppfordrer det nye styret til å fortsette 
samarbeidet med Tarmbanden.   
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Økonomi    
Regnskapet for 2018 viser et negativt resultat på 10 501 kr, og budsjettet for perioden var 
på – 28 323 kr. Vi fikk inn mer på egenandeler til vinterleir enn vi hadde forutsett, og hadde 
lavere kostnader på styrearbeid og ungdomskonferansen enn vi forutså. Det ene 
styremøtet med julebord ble for eksempel arrangert i januar året etter, og ble derfor ført på 
neste regnskapsår.   
  
Regnskapet for 2019 viser et positivt resultat på 20 039 kr og budsjettet for perioden var 
på 57 000 kr. Dette til tross for at vi fikk inn større inntekter fra Fordelingsutvalget enn 
forventet. Som nevnt under regnskapet for 2018 ble det ene styremøtet fra 2018 ført på 
2019, i tillegg til julebordsmøtet som ble avholdt i desember 2019. I tillegg har styremøtet i 
forkant av vinterleiren gjort at noen av kostnadene som skulle vært ført på vinterleiren er 
blitt ført misvisende som styrearbeid. Signert årsregnskap for periodene er lagt 
ved årsmeldingen.    
   
Styrets kommentar til økonomien: 
Styret har de siste 5 årene jobbet for å opparbeide seg en egenkapital, og styret 
anser nå endelig økonomien som god. Styret har klart å holde kostnadene knyttet til 
styrearbeid nede ved å gjennomføre flere skype- og e-postmøter. I tillegg er det ikke blitt 
arrangert sommerleir eller organisasjonskurs på mange år, slik at det kun er brukt midler på 
de faste aktivitetene.   
Styret mener egenkapitalen bør være på omtrent 150 000 kr for at styret skal ha nødvendig 
trygghet og selvstendighet i sitt handlingsrom, mens den nå er på omtrent 200 000.   
  
I neste periode har vi foreslått et budsjett med et underskudd på 38 000 kr, der vi gir det 
neste styre mer spillerom til å arrangere andre sentrale aktiviteter enn de faste. Vi håper 
det for eksempel kan gå til organisasjonsopplæring eller sentrale medlemstilbud. Det er ikke 
budsjettert med prosjektstøtte, men neste styre oppfordres likevel til å søke tilskudd til 
øvrige prosjekter.   
 

Inntektsbringende arbeid    
PROSJEKTMIDLER    
Det ble søkt om 235 500 kr i prosjektmidler gjennom ExtraStiftelsen til Ekstremsport 
sommerleir, men denne ble ikke innvilget. Det ble også laget et utkast til en søknad til et 
lokalt lavterskelstilbud til ungdommer, men denne ble aldri ferdigstilt og sendt inn og kan 
heller brukes som utgangspunkt ved en senere anledning.   
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ANNET INNTEKTSBRINGENDE ARBEID    
Det er søkt om «Grunnstøtte til internasjonalt arbeid» gjennom Fordelingsutvalget om 
midler til å dekke reiseutgiftene for EOA til NUs vinterleir. Vi fikk innvilget et tilskudd på 5421 
kr i 2020, og har også søkt for 2021.   
  
FRIFONDMIDLER    
NORILCO mottar mellom 70 000-100 000 kr fra Frifond Organisasjon hvert år, som lyses ut i 
januar slik at lokallag i NORILCOs Ungdom kan søke midler lokalt. Styret har gjennomgått 
rutinene, slik at vi nå er sikre på at midler fra gamle tilskudd er brukt opp eller betalt tilbake 
før neste tilskudd kan betales ut. Vi har blitt tatt ut i kontroll hvert år i perioden, og har hatt 
tett dialog med Frifond for å forbedre rutinene.   
   

Internasjonalt arbeid   
På vinterleiren i 2019 fikk vi med 7 deltakere fra andre europeiske land. Vi fikk positive 
tilbakemeldinger fra de som deltok, og det var ønsker om å kopiere elementer fra vår 
samling tilbake til representative hjemland. At vi legger ned store ressurser i å arrangere en 
stor samling som varer flere dager ble fremmet som spesielt positivt. Som del av 
erfaringsutveksling fikk vi inntrykk av at det er større fokus på faglig innhold under samlinger 
i andre land, som vi tar med oss videre i planlegging av framtidige arrangementer. På grunn 
av et stort antall påmeldte til vinterleir i 2020 ble ikke ordningen fra 2019 videreført.     
  

NORDIC OSTOMY ASSOSIATION (NOA)   
Etter NOA-møtet i 2018 har vi holdt fast ved ordningen der hvert land utnevner en person, 
og en vara, som skal ha hovedansvar for å holde kontakt mellom ungdom i NOA og EOA. I 
styreperioden er disse rollene ivaretatt av Jonas Fulgseth med Ellinor Gustavsson som vara. I 
2021 er det vi i Norge som er arrangør av møtet.   
  
EUROPEAN OSTOMY ASSOSIATION (EOA)    
EOA-samling skulle etter planen avholdes i Stockholm 2019, men ble avlyst.   
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Lokale ungdomslag (LUL) og ungdomskontakter    
LOKALE UNGDOMSLAG (LUL)   
Styret har hatt de lokale ungdomslag som en fast sak på styremøtene, og vi har hatt en fast 
kontaktperson i styret for hvert LUL. Dette for å ha jevn kontakt/oppfølgning av LUL, og få 
jevnlige oppdateringer.   
NORILCOs Ungdom har nå 5 lokale ungdomslag:   

• NU Oslo   
• NU Nordland    
• NU Trøndelag    
• NU Sør-Vest    
• NU Vestland  

  
Styret har oppfordret LUL til å samarbeide på tvers, og invitere ungdommer på steder der 
det ikke er LUL. Etter ønske fra både LUL, styret og administrasjonen er det blitt besluttet at 
sekretariatet overtar regnskapsføring for LUL for å gjøre det lettere for de frivillige 
ungdomsstyrene, samtidig som sekretariatet har nødvendig innsyn og kontinuerlig oversikt 
over bruk av Frifondsmidler til LNU.   
   

UNGDOMSKONTAKTER    
Det har vært fokus på å styrke ordningen med ungdomskontakter i de DA NU ikke har lokale 
ungdomslag. Målet var å ha en ungdomskontakt per DA i løpet av styreperioden, men det 
målet ble ikke oppnådd. Det er utarbeidet en veiledning på hva det innebærer å være en 
ungdomskontakt. Det er tanken at denne skal kunne sendes ut til aktuelle medlemmer, og 
evt. til DA dersom de lurer på hva det innebærer. Glenn Nevland har hatt hovedansvaret 
for å organisere og videreutvikle ungdomskontaktordningen. Ungdomskontakt i DA har som 
hovedoppgave å være kontaktperson for ungdommene i distriktet og DA. På NORILCO sine 
nettsider er det kontaktinformasjon om hvem som er ungdomskontakt for hvert distrikt.   
 
Det ble sist periode lagt frem et eksempel på hvordan ordningen kan styrkes, og det ble lagt 
fokus på at vervet ungdomskontakt skal fremstilles som en gode, med det ønske om å gjøre 
det lettere å både rekruttere og beholde ungdomskontakter. Eksempler til godene for 
ungdomskontaktene som ble fremstilt som for DA var blant annet at: DA burde være 
med å dekke utgifter og reise, samt egenandel for lokal ungdomskontakt på DA- aktiviteter. 
DA burde sette av litt penger i budsjettet deres for å dekke lokal ungdomskontakt 
på sentrale aktiviteter. Tanken bak styrking av denne ordningen er at samarbeidet mellom 
ungdommene og DA skal kunne bedres, samt at vi vet at det er et ønske både fra DA og LUL 
om å få flere aktive ungdommer bade lokalt og sentralt. Styrking av 
ungdomskontaktordningen er fortsatt under utvikling, og eksempler som er fremmet for DA 
er ikke satt i verk enda. Planen er oppdatere hvem som er ungdomskontakter, og å utvikle 
retningslinjer for ungdomskontaktene. Dette blir videreført til neste styreperiode.   
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FORENKLING AV INTERNE PROSESSER    
Det er også arbeidet med å forenkle interne prosesser. Det innebærer blant annet 
utarbeidelse av en guide til lokale ungdomslag, forenklet årsberetning på 1 side, og 
overføring av bankkontoer til sekretariatet. Målet med arbeidet er å gjøre det så lett som 
mulig å drive et lokalt ungdomslag for de frivillige. Dette slik at de frivillige ikke skal 
bli overveldet, og drukne i papirarbeid. Men også at frivillige helt uten organisasjonserfaring 
enkelt skal kunne starte og drive et lokalt ungdomslag.  
   

OPPLÆRING I ORGANISASJONSARBEID   
Det er innført fast møte med de lokale ungdomslagene på hver vinterleir for gjennomgang 
av nye saker, samtaler, spørsmål og erfaringsutveksling. Det har kommet gode 
tilbakemeldinger på at det er innført et slikt møte. Styret ønsker å bruke vinterleiren til å 
lære opp nye og eksisterende frivillige dersom det er behov for det. NU har også avholdt en 
“Live”-sending på Facebookgruppen til de frivillige. Denne sendingen gikk ut på hvordan man 
brukte Office 365, og nettsiden. Det er også laget en skriftlig guide til hvordan man bruker 
disse digitale hjelpemidlene.   
  

Politisk arbeid    
UNGE FUNKSJONSHEMMEDE    
NORILCOs Ungdom er svært fornøyde med å ha hatt NU representanter i styret i Unge 
funksjonshemmede, for å ivareta var pasientgruppe sine rettigheter i Unge 
funksjonshemmede sitt politiske arbeid for funksjonshemmede. Marion Alver satt som NU 
sin representant i styret i Unge Funksjonshemmede i 2018-2019, og Malin Svindal i 2019- 
2020. Vi har hatt kontakt med representanten i Unge Funksjonshemmede i forkant av hvert 
møte, og har forbedret rutinene for a følge opp og bedre kommunikasjonen. Unge 
funksjonshemmede har ikke behandlet noen svært aktuelle saker for var målgruppe i 
perioden, men vi ønsker a opprettholde en god dialog i videre drift. NU har løftet frem 
og deltatt på Webinaret “Se hele mennesket” 20.08.20 og kommet med innspill til videre 
arbeid på dette temaet. NU har også delt tilbudene og rapporten som har kommet ut av 
prosjektet “Sex som funker” til vår målgruppe.   

 
Likepersonstjenesten    
Camilla Tjessem har vært ungdomskontakt for likepersonstjenesten i NORILCO.  
Likepersonskursene som har blitt arrangert av NORILCO i perioden har 
hatt 14 ungdommer som deltakere. Vi hadde 19 godkjente likepersoner i 2018, og 16 
godkjente unge likepersoner i 2019. Grunnen for nedgang er mest sannsynlig for at det er 
flere av våre medlemmer som har blitt over 35 år. Vi har innført at likepersonene 
blir presentert i begynnelsen av medlemsturene, slik at deltakerne er blitt informert om 
hvem som er likepersoner, og kan ta kontakt med dem ved behov.   
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Annet    
   

COVID-19   
  
Covid-19 pandemien har hatt en stor påvirkning på NUs aktiviteter og drift i 2020. Den 11. 
mars sendte NORILCO sentralt ut en e-post der de avlyste alle kommende aktiviteter i regi av 
NORILCO uavhengig av størrelse. Alt fra årsmøter, medlemssamlinger og 
likepersonsaktiviteter ble avlyst eller utsatt. Flere av lokallagene til NORILCOs ungdom hadde 
ikke gjennomført sine årsmøter enda og ble nødt til å utsette. Som følge av avlysningene ble 
fristen for å sende inn dokumentasjon fra årsmøtene utsatt, og de som satt i styret ble 
sittende lengre enn planlagt. Det var ikke lenger mulig å gjennomføre likepersonsbesøk, men 
likepersonstelefonen var aktiv og det ble fortsatt sendt inn meldinger på Facebook og på e-
post. Stopp av aktiviteter varte ut sommeren.  
Etter sommerferien var det et stort ønske om å starte opp igjen med aktiviteter, men som 
følge av økende smittetall bestemte hovedstyret i NORILCO å stoppe all aktivitet frem til 1. 
november. Dette førte til at planlagte aktiviteter ble utsatt enda en gang. Når Covid-19 
pandemien startet var det usikkert hvor lenge det kom til å vare og hvor lenge man måtte 
stoppe aktiviteter, men som følge av varigheten på pandemien har det blitt nødvendig å 
gjennomføre de resterende årsmøtene digitalt. Ungdomskonferansen i 2020 vil også 
gjennomføres digitalt som følge av Covid-19. Mange årsmøter har blitt avholdt på høsten i 
stedet for på våren som vanlig, og de lokale ungdomslagene har naturlig nok opplevd 
vanskeligheter med å bruke opp tildelte Frifondsmidler fra 2019.   
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Oppsummering og videre arbeidsplan/oppfordringer   
  

Styret har jobbet ut ifra det veiledende dokumentet Arbeidsprogram for NU 2018-2020 som 
ble revidert på Ungdomskonferansen i 2018. Vi ser at vi har fått gjennomført eller påbegynt 
stort sett alle punktene i dette veiledende dokumentet, og vi er fornøyde med det. Det er to 
punkter i arbeidsprogrammet som ikke har blitt fullført på grunn av tidsmangel, og det er:   

• Jobbe for at alle DA skal ha egen ungdomskontakt   
• Konkretisere rollen til sentral ungdomskontakt for likepersonstjenesten  

  
Opplæring i organisasjonsarbeid ble tilbudt ungdommene gjennom NORILCOs Ledermøte 
der det ble arrangert styrekurs, kurs i etisk organisasjonsdrift, demokratiske strukturer, 
samarbeid med leverandører og medlemsservice. Samt at vi har hatt mer jevnlig kontakt 
med LUL, møter hver vinterleir og digital opplæring. Vi har også skrevet mer for NORILCO-
nytt, og har artikler ute på NORILCO sin nettside. Samt at vi har gjestesnappet for 
Tarmbanden, og er mer synlig både på vår facebookside og Instagram. Dette tror vi 
har bidratt til at vi har blitt mer synlig, og oppfordrer neste styret til å fortsette med det 
samme. Vi så behovet for å forenkle interne prosesser, og det er brukt mye tid på å jobbe 
med forenkling av dokumenter og oppdatering guiden hvordan drifte et LUL.   
  
Vi vil også oppfordre det nye styret til å ha fokus på 50-års jubileet, opplæring av nye 
styremedlemmer, profilering og ungdomskontakter. Dette for at vi i styret har sett behov for 
at det settes fokus på videre.    
  
Rent erfaringsmessig ønsker styret å belyse at det kan være viktig å fortsette videre med 
å ha tre faste saker for alle styremøter:   

1. Gjennomgang av arbeidsplan- hva er gjennomført, og hva står igjen?   
2. Fortløpende gjennomgang av hva som kan skrives inn i årsmelding.   
3. Oppdatering fra LUL. Hva er gjennomført, og hva jobbes videre med. Hvilke behov 
har LUL, og hvem hjelper/følger dette opp. Samt at neste styreforstetter med å en 
kontakt til hver LUL, for å opprettholde dialogen og ha jevnlig kontakt.      

 

 

 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen tar årsmeldingen til orientering slik den foreligger.   
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SAK 6 Regnskap 2018 og 2019 
Styret legger frem regnskapet for 2018 og 2019.  

 

Årsregnskap NORILCOs Ungdom 2018  

Inntekter  2018  Budsjett  Noter  

Fordelingsutvalget, driftstilskudd   kr           223 399,00    kr               216 019,00     

Frifond adm. Tilskudd   kr             84 760,00    kr                 84 760,00    1  

Vinterleir egenandel   kr             30 700,00    kr                   6 700,00     

Andre inntekter                        -    kr                 26 000,00     

Sum inntekter   kr           338 859,00    kr               333 479,00     

        

        

Utgifter        

Administrasjonskostnader                        -                             -    

Vinterleir   kr           189 594,00    kr               182 042,00     

Ungdomskonferansen   kr               1 775,00    kr                 75 000,00     

Styrearbeid   kr             73 231,00    kr                 20 000,00     2  

Tilskudd til LUL   kr             84 760,00    kr                 84 760,00     1  

Sum utgifter   kr           349 360,00    kr               361 802,00     

        

Resultat  - kr            10 501,00   -kr                 28 323,00    

Egenkapital ved årets start   kr           186 490,00   kr                186 490,00    

Egenkapital ved årets slutt   kr           175 989,00   kr                158 167,00    
 

Note 1   
NORILCO får tilskudd fra Frifond, LNU som skal gå til lokal aktivitet. Tilskuddet inntektsføres ikke, 
men balanseføres og overføres uavkortet til de lokale ungdomslagene.  
 
Note 2  
På grunn av styremøtet som arrangeres i forkant av Ungdomskonferansen er det oppstått forvirring 
om hvor disse kostnadene skal føres, og derfor er mange av kostnadene som skulle vært ført på 
ungdomskonferansen i stedet blitt ført på styrearbeid.   
 

 

 

  



 

27 
 

Årsregnskap NORILCOs Ungdom 2019  

              

Inntekter  2019  Budsjett  Noter        
Fordelingsutvalget, 
driftstilskudd  kr           230 509,00   kr          210 000,00           

Frifond  kr           103 290,00   kr            80 000,00   1        

Vinterleir egenandel  kr             22 000,00   kr            29 000,00           

Andre inntekter                      -   kr              8 000,00           

Sum inntekter  kr           355 799,00   kr          327 000,00           

              

              

Utgifter              

Administrasjonskostnader                       -                     -          

Vinterleir  kr           155 460,00   kr         180 000,00           

Styrearbeid  kr              77 010,00   kr           10 000,00   2        

Tilskudd til LUL  kr           103 290,00   kr           80 000,00   1        

Ungdomskonferansen                      -                   -           

Sum utgifter  kr           335 760,00    kr         270 000,00           

              

Resultat   kr             20 039,00             
Egenkapital ved årets 
start   kr          175 989,00             

Egenkapital ved året slutt   kr          196 028,00             

    
  
          

Note 1  
NORILCO får tilskudd fra Frifond, LNU som skal gå til lokal aktivitet.          
 Tilskuddet inntektsføres ikke, men balanseføres og overføres uavkortet til de lokale 
ungdomslagene.      
 
Note 2 
Styrearbeidet i 2019 inkluderer et julemøte og en styrehelg i januar, og styremøte i forkant av 
vinterleir. Av denne grunn er beløpet større enn det var budsjettert for.     
 

 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen tar regnskapet for 2018 og 2019 til orientering.  
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SAK 7 Arbeidsprogram for perioden 2020 til 2022 
 

ARBEIDSPROGRAM FOR NU 2020 – 2022 
Arbeidsprogrammet for 2020-2022 er ment som et veiledende dokument for 

satsningsområder som Ungdomskonferansen i NORILCOs Ungdom ønsker at styret og andre 

frivillige i NU skal jobbe videre med.  

NU SKAL I PERIODEN: 

1. Gjennomføre faste aktiviteter 

• Vinterleir    Februar 2021 

• Vinterleir    Februar 2022 

• Ungdomskonferanse       2022 

 

2. Drift 

• Søke om midler til nye prosjekter og medlemstilbud 

• Tilby opplæring i organisasjonsforståelse til NUs tillitsvalgte 

• Sørge for at NU følger NORILCOs rutiner for personvern 

 

3. Likepersonstjenesten 

• Rekruttere flere unge likepersoner 

• Konkretisere rollen til sentral ungdomskontakt for likepersonstjenesten 

 

4. Informasjonsarbeid/profilering 

• Opprettholde Facebookgruppen 

• Jobbe for økt synlighet av NORILCOs Ungdom i det nasjonale mediebildet 

• Bidra med materiell til NORILCO sine nettsider og medlemsblad 

• LUL sine nettsider skal være oppdaterte og informative 

 

5. Politisk påvirkning 

• Opprettholde samarbeidet med Unge funksjonshemmede 

• Engasjere seg i aktuelle saker for personer i vår målgruppe 

• Være aktive i hovedorganisasjonen  

  



 

29 
 

6. Lokale ungdomslag og ungdomskontakter 

• Jobbe for at alle DA skal ha egen ungdomskontakt 

• Tilby oppfølging av LUL og ungdomskontakter minst 2. ganger i året 

• Sørge for at guiden for oppstart av LUL til enhver tid er oppdatert 

 

7. Internasjonalt arbeid 

• Opprettholde kontakten og samarbeidet med de internasjonale 

ungdomsorganisasjonene 

 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen vedtar arbeidsprogrammet for kommende periode. 
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SAK 8 Budsjett 

Sak 8.1) Fastsetting av styrehonorar 
NU styret ønsker å fastsette styrehonorar for NU styret i kommende periode i henhold til vedtektenes § 7.  

Dette har tradisjonelt vært en symbolsk sum for å kompensere for utgifter styremedlemmene har. Forrige 

periode fikk styremedlemmer 0 kr, og varamedlemmer 0 kr, av hensyn til den økonomiske situasjonen, og 

fordi styret ønsket å sende et signal til HS i forbindelse med deres sak om styrehonorar.  

Styret foreslår for kommende periode å øke honoraret igjen, nå som den økonomiske situasjonen er 

betydelig bedret, og de selv har erfart at tapet av arbeidsinntekt for å delta på enkelte møter legitimerer 

kompensasjonen i større grad enn først antatt.  

Tidligere har styreleder fått sitt honorar gjennom HS, men nå er det ikke lenger praksis at vervet kun fylles 

av styreleder, men av hvem som helst i styret. Forslag til ny praksis er derfor at HS’ honorar fordeles 

mellom representantene som har deltatt på HS’ møter. Det oppfattes som et betydelig større ansvar med 

større arbeidsmengde å være styreleder, som derfor foreslås med dobbelt så stort honorar som resten av 

styret.  Varamedlemmer og styremedlemmer får like mye ansvar i styret, og bør derfor honoreres likt. I 

tillegg foreslås det en vedtektsendring om at det er et krav om at man må ha deltatt på minst 50% av 

periodens styremøter for å kunne motta styrehonoraret. Det presiseres at honoraret fremdeles ikke 

dekker noen av styremedlemmenes forventede totale tapte arbeidsinntekter, slik at det fortsatt betraktes 

som en symbolsk sum. 

Uavhengig av honoraret dekkes uansett alle utgifter de frivillige måtte ha i forbindelse med sitt verv i 

perioden, og styret betaler aldri egenandel for å være med på sentrale arrangementer.  

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

Styreleder: 2000 per år  

Styremedlemmer: 1000 per år  

Varamedlem: 1000 per år 

Forslaget presenteres med beløp per år, avrundet til nærmeste halvår, slik at om styreperioden er på 2 år, 

vil beløpet dobles, mens hvis perioden er på 1,5 år, vil beløpet ganges med 1,5. Honoraret utbetales i to 

omganger, ved årsskiftet og ved periodens slutt. 

 

 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen setter styrehonoraret til 2000 kr per år for styreleder, og 1000 kr per år 

til Styremedlemmer og varamedlemmer.  
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Sak 8.2) Budsjett 2020 og 2021 
Styret legger frem budsjettet for 2020 og 2021. 

Budsjett NU 2020 og 2021   

   

Inntekter 2020 2021 

Fordelingsutvalget (NORILCO driftsstøtte)   kr 230 000,00   kr 230 000,00  

Frifond (øremerket LUL)   kr 96 078,00   kr 100 000,00  

Andre inntekter   

Egenandeler  kr 25 000,00   kr 25 000,00  

Sum inntekter  kr 351 078,00   kr 355 000,00  

   

Utgifter   

Styrearbeid/styrehonorar  kr 28 000,00   kr 28 000,00  

Vinterleir  kr 180 000,00   kr 180 000,00  

Andre arrangementer  kr 70 000,00   kr 55 000,00  

Frifondstildeling til LUL  kr 96 078,00   kr 100 000,00  

Ungdomskonferansen  kr 15 000,00   kr -    

Sum utgifter  kr 389 078,00   kr 363 000,00  

   

Resultat -kr 38 000,00  -kr 8 000,00  

   

Egenkapital 31.12.2019  kr 196 028,00   kr 196 028,00  

Estimert ny egenkapital 31.12.2020  kr 158 028,00   
Estimert ny egenkapital 31.12.2021   kr 150 028,00  

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen tar budsjettet til orientering.  

 

 

Sak 8.3) Budsjettforslag 2022 
 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen gir NU styret myndighet til å vedta budsjett for 2022 ut ifra 

arbeidsprogrammet og foreningens økonomiske situasjon.   
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SAK 9 Vedtektsendringer 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

 

Sak 9.1 Endring av § 2 Formål 
 

Forslagstiller: NU-styret 

Begrunnelse for endringen:  

En klargjørelse av formålet vårt, som er mer spesifikk og konkret med tanke på hva vi faktisk gjør. Her 

er det 3 endringer i 1: 

- Punkt 1, vi driver i dag med informasjonsarbeid, selv om det ikke står i formålsparagrafen 

vår.  

- Punkt 2, det er tidligere brukt begrepet «likepersonssamlinger» fordi det er det begrepet 

Bufdir bruker, men det er lettere for våre frivillige å forholde seg til medlemstilbud, som er et 

mer presist begrep for oss.  

- Punkt 6, vi samarbeider med alle relevante organisasjoner, enten de er for 

funksjonshemmede, ungdomsorganisasjoner eller andre. Her er det ingen grunn til å definere 

avgrensinger. 

Punktet slik det står i dag:  

§2 FORMÅL 
Foreningens formål er å ivareta interessene til ungdom med stomi-, reservoar, eller mage- og 
tarmkreft, for ungdom med sykdommer som kan føre til stomi/reservoaroperasjon, og deres 
pårørende.  
 
Dette søkes gjennomført ved å:  
 

• Drive interessepolitisk påvirkningsarbeid  

• Arrangere likepersonsamlinger  

• Jobbe aktivt for organisasjonsutvikling  

• Legge til rette for aktivt lokalt ungdomsarbeid  

• Aktivt ta del i NORILCOs likepersonstjeneste  

• Samarbeide med andre funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner både nasjonalt og 
internasjonalt  
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Punktet slik det foreslås endret:  

§2 FORMÅL 
Foreningens formål er å ivareta interessene til ungdom med stomi-, reservoar, eller mage- og 
tarmkreft, for ungdom med sykdommer som kan føre til stomi/reservoaroperasjon, og deres 
pårørende.  

Dette søkes gjennomført ved å:  

• Drive informasjonsarbeid og interessepolitisk påvirkningsarbeid  

• Arrangere medlemstilbud  

• Jobbe aktivt for organisasjonsutvikling  

• Legge til rette for aktivt lokalt ungdomsarbeid  

• Aktivt ta del i NORILCOs likepersonstjeneste  

• Samarbeide med andre relevante organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt.  

 

Innstilling: Ungdomskonferansen vedtar endringen. 
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Sak 9.2 Endring av § 4.1 Møterett på Ungdomskonferansen 
 

Forslagstiller: NU-styret 

 

Begrunnelse for endringen:  

I dag får lokale ungdomslag mindre innflytelse på ungdomskonferansen hvis de dekker et område 

som inkluderer flere distriktsavdelinger. Det foreslås derfor å bruke distriktsavdelinger som 

utgangspunkt for stemmevektingen uansett, slik at det blir mer rettferdig. 

 

Punktet slik det står i dag:  

§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. 

 

Punktet slik det foreslås endret:  

§4.1 MØTERETT PÅ UNGDOMSKONFERANSEN  

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

Alle distriktsavdelinger har to stemmer under Ungdomskonferansen, uavhengig av om det finnes 

ungdomslag der eller ikke. 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.  

MERK!  

I §9.1 Vedtektsendringer står det: Endringer av vedtekter trer i kraft straks. Dermed må 

stemmevektingen endres på delegatene det gjelder før vi kan gå videre i møtet.  

 

Innstilling: Ungdomskonferansen vedtar endringen. 
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Sak 9.3 Endring av § 4.4 Valg av valgkomité 
 

Forslagstiller: NU-styret 

 

Begrunnelse for endringen:  

Erfaringsmessig er varaen som blir valgt i praksis en formalitet, og blir ikke kontaktet ved sykdom 

eller annet fravær til valgkomiteens møter, men kun hvis et komitémedlem trekker seg fra vervet. 

Det anses dermed ikke som nødvendig å ha en varaordning i denne komiteen.  

 

Punktet slik det står i dag:  

§ 4.4 Valg av Valgkomité  
Valgkomité på tre medlemmer og en vara velges etter innstilling fra styret i NORILCOs Ungdom. 
Valgkomiteen kan bestå av medlemmer som har betalt medlemskontingenten inneværende år, 
og som ikke har sentrale verv eller ansattforhold i organisasjonen. Valgkomiteen konstituerer seg 
selv. Valgkomitéens innstilling til nytt styre skal sendes til styret minst 30 dager før 
Ungdomskonferansen. 

 

Punktet slik det foreslås endret:  

§ 4.4 Valg av Valgkomité  
Valgkomité på tre medlemmer og en vara velges etter innstilling fra styret i NORILCOs Ungdom. 
Valgkomiteen kan bestå av medlemmer som har betalt medlemskontingenten inneværende år, 
og som ikke har sentrale verv eller ansattforhold i organisasjonen. Valgkomiteen konstituerer seg 
selv. Valgkomitéens innstilling til nytt styre skal sendes til styret minst 30 dager før 
Ungdomskonferansen.  

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen vedtar endringen. 

  



 

36 
 

Sak 9.4 Endring av § 6.1 Konstituering 
 

Forslagstiller: NU-styret 

 

Begrunnelse for endringen:  

Det blir i dag ikke praktisert at en representant for LUL-styret sitter som ungdomsrepresentant i DA-

styret. Men det åpnes for at de som ønsker det KAN gjøre det, selv om de ikke SKAL gjøre det.  

 

Punktet slik det står i dag:  

§ 6.1 Konstituering  

Styret i lokale ungdomslag konstituerer seg selv og er underordnet sin(e) lokale 

distriktsavdeling(er). Et styre skal bestå av minst to medlemmer, og er vedtaksdyktige når minst 

halvparten er tilstede. Dersom det kun er to medlemmer i styret må begge være tilstede for å 

være vedtaksdyktige. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme som dobbeltstemme. 

Eventuelle varamedlemmer har møterett. En representant for LUL-styret skal også sitte som 

ungdomsrepresentant i DA-styret. 

 

Punktet slik det foreslås endret:  

§ 6.1 Konstituering  

Styret i lokale ungdomslag konstituerer seg selv og er underordnet sin(e) lokale 

distriktsavdeling(er). Et styre skal bestå av minst to medlemmer, og er vedtaksdyktige når minst 

halvparten er tilstede. Dersom det kun er to medlemmer i styret må begge være tilstede for å 

være vedtaksdyktige. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme som dobbeltstemme. 

Eventuelle varamedlemmer har møterett. En representant for LUL-styret kan også sitte som 

ungdomsrepresentant i DA-styret. 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen vedtar endringen. 

 

  



 

37 
 

Sak 9.5 Endring av § 8 Tillitsvalgte 
 

Forslagstiller: NU-styret. Styreleder Camilla Tjessem erklærer seg inhabil i denne saken.  

 

Begrunnelse for endringen:  

Foreslås strøket, da intensjonen er ivaretatt i §8.2 Habilitet. Det anses ikke som et problem å 

være tillitsvalgt selv om man er tilknyttet en produsent, importør eller leverandør av utstyr 

som tillitsvalgt, så lenge man melder seg inhabil i behandlingen av saker der det oppstår en 

interessekonflikt, for eksempel hvilke leverandører man skal invitere til å ha stands eller 

foredrag på arrangementer. Da NORILCO ikke er et AS er det ikke mulig å ha eierinteresse i 

selve organisasjonen, så det punktet kan uansett strykes.  

NORILCO endret en tilsvarende vedtekt på Representantskapsmøtet i 2018.  

 

Punktet slik det står i dag:  

§ 8 TILLITSVALGTE  

Medlemmer som har eierinteresse, er ansatt i eller tilknyttet produsent, importør og leverandør 

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

 

Punktet slik det foreslås endret:  

§ 8 TILLITSVALGTE  

Medlemmer som har eierinteresse er ansatt i NORILCO i eller tilknyttet produsent, importør og 

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

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen vedtar endringen.  
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Sak 9.6 Forslag til endring av § 8.1 Honorering av tillitsvalgte 
 

Forslagstiller: NU-styret 

 

Begrunnelse for endringen:  

De siste årene har vi ikke hatt styrehonorar, men dette oppfattes likevel som en uklar paragraf, og 

når det er penger involvert er det praktisk å ha utvetydige formuleringer. Det er viktig å presisere at 

et honorar vil gjelde for hele styreperioden på to år, at det vedtas i forkant og utbetales i etterkant av 

perioden. Det skal være mulig å få utbetalt halve beløpet når halve perioden er ferdig, men siden 

dette avhenger av når på året valget av nytt styre skjer, ønskes en formulering der ingen konkret 

dato er nevnt. Det er også rettferdig at utbetalingen av honorar krever et minimum av oppmøte, slik 

at man ikke kan bli valgt, aldri møte opp, men likevel motta honorar.  

 

Punktet slik det står i dag:  

§ 8.1 Honorering av tillitsvalgte  

Det gis anledning til honorering av styrets medlemmer med beløpsgrensen innenfor de til enhver 

tid gjeldende regler for skattefritt beløp. Beløpet deles mellom av- og påtroppende styremedlem 

det året det er valg. Beløpet avgjøres på hver Ungdomskonferanse for kommende periode. 

 

Punktet slik det foreslås endret:  

§ 8.1 Honorering av tillitsvalgte  

Det gis anledning til honorering av styrets medlemmer med beløpsgrensen innenfor de til enhver 

tid gjeldende regler for skattefritt beløp. Beløpet deles mellom av- og påtroppende styremedlem 

det året det er valg. Beløpet for en styreperiode avgjøres på hver Ungdomskonferanse for 

kommende periode, og utbetales når styreperioden er over. Halvparten av beløpet kan betales 

ut når halve perioden er gjennomført. For å få utbetalt honoraret må den tillitsvalgte ha deltatt 

på minst halvparten av de gjennomførte møtene i styret. 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen vedtar endringen. 
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SAK 10 Retningslinjer for dekking av kostnad til ledsager 
 

Forslagsstiller: NU Bergen og NU styret 

Bakgrunnen for saken:  

En sjelden gang dukker det opp enkelte medlemmer i NORILCO som har behov for ekstra 

tilrettelegging, i form av en assistent eller ledsager, for å kunne delta på et lokalt eller 

sentralt arrangement. Noen har vedtak om at de trenger en Brukerstyrt Personlig Assistent 

(BPA) fra Kommunen, andre ikke. Skal NU dekke kostnaden for ledsagere på arrangementer? 

Denne saken ble først meldt inn av NU Bergen 20.09.2018. Siden det var så tett opp til 

ungdomskonferansen besluttet NU-styret at nytt styre etter Ungdomskonferanse skulle 

behandle saken, og nytt styre syntes det var krevende å ta en slik beslutning på vegne av alle 

lokallag, så de ønsket en utredning av hva andre organisasjoner gjør, og at 

Ungdomskonferansen gjorde det endelige vedtaket i saken.  

Utredning om BPA-ordningen 

I konsesjonsgrunnlaget som gjelder for BPA i Oslo Kommune står følgende: 

Pkt 4.5.3 Dekning av reisekostnader 

Dersom en leverandør åpner for å ta på seg dekning av reiser for assistenter skal dette 

fremgå av leverandørens egen presentasjon, både på kommunens sider og på leverandørens 

egne hjemmesider. 

Pkt 5 Reiser for assistenter 

Dersom leverandør åpner for å ta på seg dekning av reiser for assistenter skal dette gjelde for 

alle brukere med BPA vedtak – uansett vedtakets omfang. Dette gjelder reiseutgifter, diett og 

innkvartering. 

NU har innhentet erfaringer fra andre organisasjoner tilknyttet Unge funksjonshemmede, og 

fikk tilbakemelding om svært ulik praksis hos de forskjellige foreningene. Noen 

organisasjoner tok lik pris for ledsager og deltaker, andre tok redusert pris for ledsager, 

mens andre igjen dekket alle kostnadene for ledsagere som et tilretteleggingstiltak. Samtlige 

oppfordret ledsagere til å kun være med i programmet ved behov, og oppfordre til at 

deltakeren kan utfordre seg selv mest mulig på egenhånd. Det er ingen forpliktelser til en 

praksis som vi må følge, Ungdomskonferansen må derfor selv diskutere og komme frem til 

en løsning de kan stå inne for på vegne av NORILCOs Ungdoms fremtidige håndtering av slike 

tilfeller.  
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Styrets begrunnelse for innstillingen:  

Siden vi er en organisasjon for funksjonshemmede er det viktig at ingen funksjonshemming 

eller økonomiske situasjon er til hinder for å delta på NUs arrangementer. 

Lokale ungdomslag kan søke om støtte fra NU sentralt eller DA dersom den økte kostnaden 

ifm. ledsageren gjør at aktiviteten går utenfor oppsatt budsjett. 

Vedtaket publiseres på NORILCOs Ungdom sine nettsider til orientering til alle medlemmer.  

 

 

Innstilling: NORILCOs Ungdom har en praksis der ledsagere som hovedregel fullfinansieres 

på lokale og sentrale arrangementer. Deltakeren må kunne vise til gyldig BPA-avtale med 

kommunen. 
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SAK 11 Valg 

Valgkomiteen presenterer sin innstilling, som ble sendt til sekretariatet og styret den 03.09.20. 

Valgkomiteen har i perioden bestått av:  

Leder: Bjarne Langeland 

Medlem: Kristine Løyning 

Medlem: Trond Are stensås 

Vara: Hans Magnus Kure 

Alle kandidater velges for to år, til og med Ungdomskonferansen 2022.  

Samtlige innstilte kandidater har betalt medlemskontingent i 2020. 

Verv Navn Alder Avdeling 

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 
 

Sak 11.1 Valg av ny styreleder i NU-styret 
Innstilling: Ungdomskonferansen velger Camilla Tjessem til styreleder for kommende periode. 

 

Sak 11.2 Valg av nestleder i NU-styret 
Innstilling: Ungdomskonferansen velger Ronny Ness til nestleder for kommende periode. 

 

Sak 11.3 Valg av styremedlemmer i NU-styret 
Innstilling: Ungdomskonferansen velger Anikken Norhaug, Kristine Johannessen, Patrick Riise og Kine 

Svindland-Kvamsø til styremedlemmer for kommende periode. 

 

Sak 11.4 Valg av varamedlem i NU-styret 
Innstilling: Ungdomskonferansen velger Ingalill Arnsen Kristensen til varamedlem for kommende periode. 
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Sak 11.5 Valg av valgkomité 
 

Styret i NU innstiller følgende personer til valgkomiteen: 

Grunnet vedtektsendringsforslaget i sak 9.3, endring av § 4.4 Valgkomité innstilles det kun på 3 

komitémedlemmer uten vara, da det forventes at endringsforslaget går igjennom. Dersom endringen ikke 

blir vedtatt oppfordres Ungdomskonferansen til å velge det manglende varamedlemmet blant 

ungdomskonferansens deltakere, eller eventuelt vedta valgkomiteen med en kommentar om at 

valgkomiteen kan supplere seg selv på neste vinterleir.  

Alle kandidater velges for to år, til og med Ungdomskonferansen 2020. 

Samtlige innstilte kandidater har betalt medlemskontingent i 2020. 

Verv Navn Alder Avdeling 

Leder: Glenn Nevland 28 Sør-Rogaland 

Medlem: Jonas Fuglseth 31 Sør-Trøndelag 

Medlem: Christel Hosøy 34 Bergen 

Vara:    
 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen velger Glenn Nevland, Jonas Fuglseth og Christel Hosøy til ny 

valgkomité.   

 

 

Sak 12 Avslutning 
 

Nyvalgt styreleder avslutter møtet.  
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 FORRETNINGSORDEN FOR NU 
Forretningsorden for NORILCO Ungdoms Ungdomskonferanse i GoPlenum 

Innlegg 

Innlegg, eller hovedinnlegg, tar du for å si noe nytt i en debatt. Dette er hovedformen for å ta ordet og du 

får normalt snakke i tre minutter når du har fått ordet til innlegg (dette kan endres i forretningsorden). En 

tegner seg til innlegg ved å «be om ordet» i saken som er under behandling gjennom GoPlenum. 

Replikk 

Replikken er et tilsvar til innlegget. Du tar normalt replikk for å markere uenighet med den som har hatt 

innlegget med en kort kommentar. Replikken varer i ett minutt (dette kan endres i forretningsorden).  

Du tegner deg til å gi en replikk ved å be om replikk gjennom GoPlenum. Du vil få ordet umiddelbart etter 

at den som holder innlegget er ferdig.  

Svarreplikk 

Svarreplikken er til for at den som har hatt innlegg skal kunne gi tilsvar til de replikkene vedkommende 

har fått. Ordstyrer spør innleggsholder om vedkommende ønsker svarreplikk til replikken.  Det er bare 

den som har hatt innlegg som kan tegne seg til svarreplikk. Det er ikke mulig å tegne seg til svarreplikk 

med mindre noen har tatt replikk på ditt innlegg. 

Skriftlige innlegg 

Det er mulig å be om ordet til skriftlig innlegg. Dette er for dem som ikke ønsker å snakke i forsamlingen. 

Du tegner deg på vanlig måte og så leverer du innlegget skriftlig til ordstyrerne som leser det opp når din 

tur er kommet i debatten. 

Til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden 

Disse brukes med forsiktighet. For å få ordet til en av disse tre melder du deg til talerlisten via GoPlenum 

og skriver i møtechatten at du har innspill til enten dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden. 

Til dagsorden betyr å forslå endringer i den oppsatte tidsplanen for møtet, for eksempel ved å foreslå ny 

pause, utsette frister for innlevering eller endre rekkefølgen saker skal behandles i. 

Til forretningsorden brukes til å foreslå endringer i forretningsorden. Dette kan være dersom du mener at 

debatten tar for lang tid og dermed ønsker å foreslå å forkorte tiden på innlegg eller har andre forslag til 

endringer i «spillereglene» for møtet. 

Til voteringsorden er dersom du ønsker å foreslå en annen fremgangsmåte for en avstemning enn det 

ordstyrerne legger opp til. Det kan også være for å be om at en avstemning gjøres på en annen måte eller 

for å ta en avstemning på nytt dersom du mener at ikke alt var som det skulle være. Du kan også foreslå at 

en sak avgjøres med en annen flertallsform enn vedtektene legger opp til. 

 


