
 Protokoll for møte nr. 1 

Dato: 29. januar 2021 

Sted: Teams  

TILSTEDE: CAMILLA TJESSEM, RONNY NESS, PATRICK RIISE, ANIKKEN NORHAUG, KINE SVINDLAND-KVAMSØ,  

INA MERKESDAL OG ELISABETH FIDJELAND DELTAR FRA SEKRETARIATET.   

REFERENT: ELISABETH FIDJELAND 

FRAVÆRENDE: INGALILL ARNSEN KRISTENSEN OG KRISTINE JOHANNESSEN 

 

Sak Tittel og orientering 

1/21 Godkjenning av saksliste og referat 

Styret kommer med eventuelle endringer i sakslisten og referatet fra forrige møte. 

Vedlegg sak 1: Referat fra møte 6 

 

Vedtak: Sakslisten og referatet godkjennes uten endringer. 

 

2/21 Oppdateringer fra HS og foreningen 

• Bemanning i sekretariatet. Jacqueline er 50% sykemeldt. Ina skal ut i ny barselpermisjon 21. 
mai, Elisabeth tar over hennes arbeidsoppgaver i NORILCOs Ungdom, og vil være med på en 
del opplæring fremover.  

• Likepersonskurset er utsatt til 18.-20. juni og har påmeldingsfrist 16. april. Ungdommer 
oppfordres til å søke. Roy og Elisabeth står for gjennomføringen, Ina for planleggingen i 
forkant.  

• Neste HS-møte er 6.-7. februar. Kine deltar som NUs representant på møtet.  

• Gjennomgang av status smitteverntiltak per i dag. 

• NU hadde et medlemstall på 219 per 31.12.2020. Det er en stor nedgang fra 2019, da vi 
hadde 280 medlemmer. 30 medlemmer gikk ut på grunn av alder i overgangen.  

• NUs regnskap for 2020 ferdigstilles sammen med NORILCOs regnskap i februar.  

• Camilla deltar i samarbeidet om korttarm med LMF, Takeda og NORILCO. Deltar på 
samarbeidsmøte i april.  

• Støtten fra Fordelingsutvalget (Bufdir) kommer i år på 250 025 kr. I fjor kom dette 
tilskuddet på 216 000 kr, men da hadde vi færre medlemmer under 26 år.  

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

3/21 Nytt fra lokale ungdomslag 
Samtlige ungdomslag fikk betalt ubrukte Frifondsmidler for 2020 inn, og fikk dermed utbetalt nye 
frifondsmidler på tampen av 2020.  
Styremedlemmene orienterer om status fra de ulike lokallagene.  
 
Fra og med 2021 overtar sekretariatet føringen av regnskapet for lokallagene i NORILCO. 
Informasjon om hvordan dette skal foregå sendes alle lokale ungdomslag i løpet av januar.  
 
NU Vestland 
Det har vært lite aktivitet for tiden. 
Det er ikke satt en dato for årsmøte enda. Patrick holder kontakten videre.  
 

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


NU Sør-Vest 
Camilla har gått gjennom medlemsliste for NU Sør-Vest. Det har vært en nedgang i antall 
medlemmer. Årsmøtet for 2020 ble avholdt digitalt. 4 personer deltok.  
Planlegger å gjennomføre årsmøte for 2021 digitalt. 
 
NU Trøndelag 
Det har vært lite aktivitet. 
Det er ikke planlagt årsmøte enda. Kine holder kontakten videre.  
 
NU Nordland 
Med Ingalills fravær fra møtet har ingen vært i kontakt med Nordland.  
 
NU Oslo  
Det er planlagt flere digitale aktiviteter fremover. Det er planlagt å gjennomføre yoga-kurs og 
matlagingskurs over Zoom. Det arbeides med å bytte navn til «NU Oslo-Viken». Det arbeides også 
for å kutte ned antall/avvikle egne vedtekter.  
Det er satt en dato for årsmøte.  
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
4/21 Gjennomgang av arbeidsplanen 

Arbeidsplanen ligger tilgjengelig på SharePoint og NUs nettsider under «styringsdokumenter».  
Se vedlegg: arbeidsplan 2020-2022. 
Camilla presenterer arbeidsplanen.  
 
Hva det jobbes med: 

• Det er søkt om midler til vinterleir. 

• Planlegger å gjennomføre organisasjonskurs i 2022, eventuelt å gjennomføre det digitalt. 

• Jobbe med å konkretisere rollen ung likepersonskontakt. Jobbe videre med 
ungdomskontakter i distriktene, få oversikt over og gå igjennom dokumentet Glenn har 
laget angående ungdomskontakter. Det er planlagt et møte 10.03.21 for å snakke om det. 
Glenn, Camilla, Kristine og Ronny vil delta på møtet.   

• Synliggjøre NU i media ved å tipse om gode historier fra NU, tipse lokalaviser når det skrives 
portrettintervjuer av NU-medlemmer 

• Oppdatere LUL sine nettsider 
 

 
Vedtak: Styret legger en fremdriftsplan og fordeler oppgaver for å nå målene i arbeidsplanen.  
 

5/21 Nytt fra Unge funksjonshemmede 
Malin i sekretariatet sitter i Unge funksjonshemmedes styre som representant for NU. Malin sitter 
også i referansegruppen for prosjektet “universell utforming av grunnskolen –hvor er vi i 2020?” 
der de skal kartlegge status for universell utforming i grunnskolen, og identifisere gode eksempler 
fra skoler som ha lykkes med å sikre universell utforming.  
 
Unge funksjonshemmede er også på utkikk etter deltakere til en film de skal lage som forteller om 
hvorfor ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) er viktig. Forslag kan sendes Isabell i 
sekretariatet innen 1. februar.  
 
Vedtak: Ingen har innspill i saken. Styret tar saken til orientering.  
 



6/21 Årsmelding 2020-2022 

Camilla har opprettet et dokument vi bruker som utgangspunkt til årsmeldingen, der vi 
skriver kontinuerlig gjennom styreperioden. Årsmeldingen skal legges frem på 
Ungdomskonferansen 2022.  
Dokumentet ligger her:  
https://norilco.sharepoint.com/:w:/r/NU/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B524AE83C-
ABD0-4C7F-AD1E-
ABB37748ABA7%7D&file=%C3%85rsmelding%20NORILCOs%20Ungdom%202020-
2022.docx&action=default&mobileredirect=true  
 

Hvert styremedlem skriver om sine ansvarsområder i årsmeldingen.  
 
Vedtak: Årsmeldingen tas opp igjen på hvert møte for å sjekke status.  
 

7/21 Jubileumsmarkering februar 2021 
I februar er temaet i fokus på jubileumsmarkeringen “Ungdom, hva betyr NORILCO for deg?” 
NU skal publisere noe relevant innhold minst en gang hver uke i februar.  

• Det skal publiseres en film med intervjuer av Knut Tønsberg, Jorunn Movold og Bjørn Jahr 
som forteller om de første årene i NU i 1979 og 1980.  

• Vi har ikke fått inn noen videobidrag fra medlemmene i jubileumskonkurransen. 
Styremedlemmene oppfordres til å spille inn korte videoer hvor de sier noe om hva 
NORILCO har betydd for dem, som vi kan publisere i stedet.  

• NU har fått tilbud om å delta i Coloplast sin podkast “stomiliv” så snart som mulig i februar, 
men de ønsker intervjuobjekter mellom 13 og 17 år på Østlandet. Kjenner vi noen?  

• Camilla og Jane skal være med i podkasten «Chronsglede» i begynnelsen av februar. 

• Jonas, Glenn, og Trond-Are kan lage en video med bilder om vinterleirer gjennom tidene. 

• Vi kan lage en artikkel om vennskap i NU, noen som har tips til intervjuobjekter? Maja og 
Kristine?  

• Snapper for Tarmbanden i slutten av februar.  

• Alt som publiseres skal deles i fb-gruppen til NORILCOs Ungdom 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

8/21 Frifond 
Elisabeth presenterer nytt forslag til interne retningslinjer for Frifond. LNU har godkjent endringene 
som er foreslått.  
Se vedlegg sak 8.  
Retningslinjene tar utgangspunkt i kravene i retningslinjene for LNU Frifonds Organisasjon, som kan 
leses her: https://www.lnu.no/wp-content/uploads/2021/01/retningslinjer-frifond-organisasjon-
2021-til-nettsida-1.pdf  
 
 
Vedtak: Styret godkjenner nye retningslinjer for Frifond. 
 

9/21 Instagram 
Camilla orienterer om saken. Ønsker at vi blir mer aktive på Instagram.  
Vil starte ved å legge ut bilde og informasjon om hvert styremedlem.  
Kristine har ansvar for Instagramkontoen.  
 
 
Vedtak: styret tar saken til orientering.  

https://norilco.sharepoint.com/:w:/r/NU/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B524AE83C-ABD0-4C7F-AD1E-ABB37748ABA7%7D&file=%C3%85rsmelding%20NORILCOs%20Ungdom%202020-2022.docx&action=default&mobileredirect=true
https://norilco.sharepoint.com/:w:/r/NU/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B524AE83C-ABD0-4C7F-AD1E-ABB37748ABA7%7D&file=%C3%85rsmelding%20NORILCOs%20Ungdom%202020-2022.docx&action=default&mobileredirect=true
https://norilco.sharepoint.com/:w:/r/NU/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B524AE83C-ABD0-4C7F-AD1E-ABB37748ABA7%7D&file=%C3%85rsmelding%20NORILCOs%20Ungdom%202020-2022.docx&action=default&mobileredirect=true
https://norilco.sharepoint.com/:w:/r/NU/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B524AE83C-ABD0-4C7F-AD1E-ABB37748ABA7%7D&file=%C3%85rsmelding%20NORILCOs%20Ungdom%202020-2022.docx&action=default&mobileredirect=true
https://www.lnu.no/wp-content/uploads/2021/01/retningslinjer-frifond-organisasjon-2021-til-nettsida-1.pdf
https://www.lnu.no/wp-content/uploads/2021/01/retningslinjer-frifond-organisasjon-2021-til-nettsida-1.pdf


 

10/21 Samarbeid med Tarmbanden 
Camilla legger frem saken. Har en publiseringsplan for hele året.  
Ønske om at innhold skal være klart 1-2 uker i forkant.  
 
 
Vedtak: styret fordeler ansvarsoppgaver. 

11/21 NORILCO-Nytt  
Årets produksjonsplan for NORILCO-nytt finner du her:  
https://www.norilco.no/om-oss/redaksjonen/frister-for-bidrag-og-annonser-2021  
Utgave 1/21, frist 29. jan, utgis 1. mar: Nytt styre i NU, presentasjon (Barn, Ungdom, Tarmkreft) 
Utgave 2/21, frist 29, apr, utgis 30. mai: Artikkel fra tarmbanden (Seksualitet, Reise, Utenforskap) 
Utgave 3/21, frist 27. aug, utgis 30. sept: Artikkel om sommerleir (Ernæring, Trening, Pårørende)  
Utgave 4/21, frist 12. nov, utgis 14. des: (NORILCO gjennom 50 år, Mestring og frihet) 
 
Kine og Patrick skal begge spørre aktuelle personer om å stille til intervju under temaet 
«Utenforskap».   
 
Vedtak: Styret legger en produksjonsplan og fordeler ansvar for 2021.  

12/21 Ung likepersonskontakt 

 

Jobbe med å konkretisere rollen. Ronny og Camilla vil samarbeide om rollen. 

Planlagt et møte 10.03.21 der dette vil tas opp. 

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering. 

13/21 Neste møte 

Styret setter en dato for neste møte.  

Neste styremøte vil avholdes i uke 12. 

 

Vedtak:  

Neste møte avholdes mandag 22/3 eller torsdag 25/3.  

 

 

https://www.norilco.no/om-oss/redaksjonen/frister-for-bidrag-og-annonser-2021

