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Protokoll 
UNGDOMSKONFERANSEN 

2020 
Digitalt møte gjennom Microsoft Teams og GoPlenum 
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Patrick Riise Ungdomskonferansen Delegat 54 
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Camilla Tjessem NU-styret Observatør 51 
Glenn Nevland NU-styret Sør-Rogaland Observatør 52 
Jonas Fuglseth NU-Styret  Observatør 53 
Ina Merkesdal  Ansatt Observatør  
Elisabeth Fidjeland Ansatt Observatør  
Roy Aleksander Farstad Ansatt Observatør  
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Åpning 
Styreleder Camilla Tjessem åpnet Ungdomskonferansen kl. 17.00. Styreleder fungerte som 
ordstyrer frem til møtefunksjonærer ble konstituert.  

Det ble foretatt opprop. Det var 8 stemmeberettigede til stedet med til sammen 14 
stemmer.  

Det ble foretatt en prøvevotering for å teste stemmesystemet GoPlenum, der forslag til 
vedtak var at det skal gjøres opptak av Teams-sendingen under Ungdomskonferansen 2020.  

Observatør 50, Johanna Sverrisdotter ønsket en protokolltilførsel:  
Opptaket av sendingen er kun til internt bruk og slettes når protokollen er ferdig. 

Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for, og 3 blanke stemmer. Det ble dermed satt i gang 
opptak av sendingen til internt bruk.  

Det ble presisert at i enkelte saker der det er forventet lite diskusjon, legges det opp til 
«stille votering», altså at saken blir vedtatt dersom ingen ber om ordet for å fremme andre 
forslag, eller motsette seg forslag til vedtak.   

SAK 1 Godkjenning av innkalling 
Styreleder Camilla Tjessem presenterte saken.  
Innkallingen ble sendt ut i tråd med gjeldene vedtekter.  

Det kom ingen bemerkninger i saken. 

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente innkallingen ved en stille votering.  

 

SAK 2 Konstituering av møtefunksjonærer 
Styreleder Camilla Tjessem presenterte styrets forslag til vedtak under konstitueringen. 

Sak 2.1 Konstituering av ordstyrer 
Ordstyrer 
Styrets innstilling: Roy Farstad. 

Det kom ingen bemerkninger i saken. 
Vedtak: Roy Farstad ble valgt til ordstyrer ved en stille votering. 

Roy Farstad tok over ledelsen og presenterte de øvrige sakene.  
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Sak 2.2 Konstituering av Referent 
Referenter 
Styrets innstilling: Ina Merkesdal og GoPlenum. 

Det kom ingen bemerkninger i saken. 
Vedtak: Ina Merkesdal og GoPlenum ble valgt som referenter ved en stille votering. 

Sak 2.3 Konstituering av Tellekorps 
Tellekorps 
Styrets innstilling: Ina Merkesdal og GoPlenum. 

Det kom ingen bemerkninger i saken. 
Vedtak: Ina Merkesdal og GoPlenum ble valgt som tellekorps ved en stille votering. 

Sak 2.4 Konstituering av Protokollunderskrivere 
Protokollunderskrivere 
Styrets innstilling: Camilla Tjessem og Katrine Honningsvåg. 

Det kom ingen bemerkninger i saken.  
Vedtak: Camilla Tjessem og Katrine Honningsvåg ble valgt som protokollunderskrivere ved 
en stille votering.  

 

SAK 3 Godkjenning av forretningsorden 
Ordstyrer presenterte forslag til Forretningsorden.  

Det kom ingen bemerkninger i saken.  

Vedtak: Ungdomskonferansen vedtok forretningsorden slik den forelå ved en stille votering.  

 

SAK 4 Godkjenning av saksliste 
Ordstyrer presenterte fremlagt saksliste.   

Det ble presisert at sak 2 og sak 11 har blitt delt opp i flere undersaker av praktiske årsaker 
for gjennomføring i GoPlenum, selv om disse saksnumrene ikke sto i utsendte sakspapirer.  

Det kom ingen bemerkninger til sakslisten. 

Vedtak: Ungdomskonferansen godkjente sakslisten ved en stille votering.   
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SAK 5 Årsberetning 2018 til 2020 
Styret, ved Glenn Nevland, la frem årsberetningen fra 2018 til 2020.  

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon etter presentasjonen.  

Styret mottok en tilbakemelding om at årsberetningen var fin, og at styret hadde gjort en 
god jobb i perioden.  

Vedtak: Ungdomskonferansen tok årsmeldingen til orientering slik den forelå, med 13 
stemmer for, og én blank stemme.  

 

Sak 6 Regnskap 2018 og 2019 
Ina Merkesdal la frem regnskapet for 2018 og 2019.  

Det kom ingen bemerkninger eller kommentarer til regnskapet.  

Vedtak: Ungdomskonferansen tok regnskapet for 2018 og 2019 til orientering. 

 

SAK 7 Arbeidsprogram for perioden 2020 - 2022 
Styret, ved Glenn Nevland, la frem styrets forslag til arbeidsprogram for neste periode. 

Det ble åpnet for diskusjon og forslag til endringer.  

Det ble nevnt at arbeidsprogrammet ikke inneholdt noe om markering av 50-årsjubileumet i 
2021.  
Det ble også nevnt at det egentlig går innunder «å være aktive i hovedorganisasjonen», 
derfor ble det ikke fremmet noen endringsforslag.  

Vedtak: Ungdomskonferansen vedtok arbeidsprogrammet for kommende periode 
enstemmig slik det forelå. 

 

SAK 8 Budsjett 

Sak 8.1) Fastsetting av styrehonorar 
Styret, ved Johanna Sverrisdottir, la frem styrets forslag til styrehonorar for kommende 
periode. 
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Forslag fra styret om styrehonoraret i kommende periode er som følger:   
Styreleder: 2000 per år 
Styremedlemmer: 1000 per år 
Varamedlem: 1000 per år 
 
Det kom ingen bemerkninger til forslaget.  
 
Vedtak: Ungdomskonferansen setter styrehonoraret til 2000 kr per år for styreleder, og 
1000 kr per år til Styremedlemmer og varamedlemmer. 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. Vedtaket var enstemmig.  

Sak 8.2) Budsjett 2020 og 2021 
Styret, ved Johanna Sverrisdottir, la frem budsjettet for 2020 og 2021.  

Det kom ingen bemerkninger i saken.  

Vedtak: Ungdomskonferansen tok budsjettet til orientering. Vedtaket var enstemmig.  

Sak 8.3) Budsjettforslag 2022 
Styret, ved Johanna Sverrisdottir, presenterte saken.  

Det kom ingen bemerkninger i saken.  

Vedtak: Ungdomskonferansen gir NU styret myndighet til å vedta budsjett for 2022 ut ifra 
arbeidsprogrammet og foreningens økonomiske situasjon. Vedtaket var enstemmig.  

 

Sak 9 Vedtektsendringer 

Sak 9.1 Endring av § 2 Formål 
Styret, ved Jonas Fuglseth, presenterte saken.  

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  
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• 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  
 
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.  

 
Det kom ingen bemerkninger i saken. 

Vedtak: Ungdomskonferansen vedtok styrets forslag til vedtak enstemmig.  

Sak 9.2 Endring av § 4.1 Møterett på Ungdomskonferansen 
Styret, ved Jonas Fuglseth, presenterte saken. 

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 
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lokale ungdomslagene eller distriktsavdelingene som avgjør hvem som skal sendes som 
deres delegater og eventuelle observatører. 

Det ble fremmet et endringsforslag av delegat 14 Bjarne Langeland i Vestfold:  

§ 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 som avgjør hvem som skal sendes som deres delegater og eventuelle 
observatører. Der det ikke finnes lokale ungdomslag er det Distriktsavdelingen som avgjør 
hvem som skal delta og med hvilken rolle.  

NU-styret ønsket å støtte Vestfold sitt endringsforslag, og trakk sitt opprinnelige forslag.  

Vedtak: Ungdomskonferansen vedtok endringsforslaget fra Vestfold enstemmig. 

Sak 9.3 Endring av § 4.4 Valg av valgkomite   
Styret, ved Camilla Tjessem, presenterte saken. 

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. 

Det kom ingen bemerkninger i saken.  

Vedtak: Ungdomskonferansen vedtok styrets forslag til vedtak enstemmig. 
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Sak 9.4 Endring av § 6.1 Konstituering  
Styret, ved Camilla Tjessem, presenterte saken.  

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 til stede. 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 til stede. 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. 

Det kom ingen bemerkninger i saken.  

Vedtak: Ungdomskonferansen vedtok styrets forslag til vedtak enstemmig. 

Sak 9.5 Endring av § 8 Tillitsvalgte 
Styret, ved Johanna Sverrisdottir, presenterte saken. 

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. 

Det kom ingen bemerkninger i saken.  

Vedtak: Ungdomskonferansen vedtok styrets forslag til vedtak enstemmig. 
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Sak 9.6 Forslag til endring av § 8.1 Honorering av tillitsvalgte 
Styret, ved Glenn Nevland, presenterte saken.  

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. 

Det kom ingen bemerkninger i saken.  

Vedtak: Ungdomskonferansen vedtok styrets forslag til vedtak enstemmig. 

 

Sak 10 Retningslinjer for dekking av kostnad til ledsager  
NU Bergen og styret, ved Ina Merkesdal i sekretariatet, presenterte saken.  

Vedtaket vil føre til at det publiseres informasjon om dette på NUs nettsider.  

Det kom ingen bemerkninger i saken.  

Vedtak: 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, ved Bjarne Langeland, presenterte sin innstilling.  

Kandidatene fikk anledning til å presentere seg.  

Sak 11.1 Valg av ny styreleder i NU-styret 
Valgkomiteens innstilling: Camilla Tjessem. 
Det kom ingen bemerkninger eller benkeforslag i saken.  
Vedtak: Camilla Tjessem ble valgt enstemmig som leder for perioden 2020 til 2022.  

Sak 11.2 Valg av nestleder i NU-styret 
Valgkomiteens innstilling: Ronny Ness. 
Det kom ingen bemerkninger eller benkeforslag i saken. 
Vedtak: Ronny Ness ble valgt enstemmig som nestleder for perioden 2020 til 2022.  

Sak 11.3 Valg av styremedlemmer i NU-styret 
Valgkomiteens innstilling: Anikken Norhaug, Kristine Johannessen, Patrick Riise, Kine 
Svindland-Kvamsø  
Det kom ingen bemerkninger eller benkeforslag i saken. 
Vedtak: Anikken Norhaug, Kristine Johannessen, Patrick Riise, Kine Svindland-Kvamsø ble 
valgt enstemmig som styremedlemmer for perioden 2020 til 2022.  
 
Sak 11.4 Valg av varamedlem i NU-styret 
Valgkomiteens innstilling: Ingalill Arnsen Kristensen  
Det kom ingen bemerkninger eller benkeforslag i saken. 
Vedtak: Ingalill Arnsen Kristensen ble valgt enstemmig som varamedlem for perioden 2020 
til 2022.  
 

Sak 11.5 Valg av valgkomité 
Styret, ved Camilla Tjessem, presenterte valgkomiteen sin innstilling.  
Valgkomiteen konstituerer sin leder selv.  
Det ble bemerket at Christel Hosøy vil fylle 36 år før perioden er over, slik at man må velge 
inn henne med en dispensasjon om at hun kan inneha vervet selv om hun i slutten av 
perioden vil være over NUs fastsatte aldersgrense på 35 år.  
 
Medlemmer av valgkomiteen 
Styrets innstilling: Glenn Nevland, Jonas Fuglseth og Christel Hosøy.  
Det kom ingen bemerkninger eller benkeforslag i saken. 
Vedtak: Ungdomskonferansen valgte enstemmig Glenn Nevland, Jonas Fuglseth og Christel 
Hosøy til medlemmer av ny valgkomité for perioden 2020 til 2022. 
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