
Protokoll for møte nr. 2 

Dato: 22. mars 2021 

Sted: Teams  

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

PÅ SAK 14-23) OG INGALILL ARNSEN KRISTENSEN.  

INA MERKESDAL OG ELISABETH FIDJELAND (DELTOK PÅ SAK 16-27) DELTOK FRA SEKRETARIATET.   

REFERENT: INA MERKESDAL 

FRAVÆRENDE: KRISTINE JOHANNESSEN 

 

Sak Tittel og orientering 

14/21 Godkjenning av saksliste og referat 

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

Vedlegg sak 1: Referat fra møte 1/21 

 

Vedtak: Sakslisten og referatet godkjennes uten endringer. 

 

15/21 Oppdateringer fra HS og foreningen 
Ina orienterer.  

• Det er litt begrensede ressurser i sekretariatet for tiden grunnet sykefravær. Ina har 
siste arbeidsdag i NORILCO 9. april 2021, skal begynne i Røde Kors i Vestfold. Dette er 
hennes siste NU-møte. Styret sendte henne en overraskelse med frokost og blomster i 
dag som takk for årene hun har vært ansatt i NORILCO.  

• 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 
det meste av planleggingen i forkant.  

• Gjennomgang av status smitteverntiltak per i dag. Det er ikke tillat for noen i NORILCO 
å arrangere fysiske møter som bryter med nasjonale og lokale anbefalinger og forbud 
med tanke på smittevern inntil videre.  

• Camilla deltar i samarbeidet om korttarm med LMF, Takeda og NORILCO. Deltar på 
samarbeidsmøte 9. april, venter på tilbakemelding.  

• Styret bør sette av Jubileumshelgen 22.-24. oktober i kalenderen, og bli med hvis det 
er mulig.  

• Støtten til internasjonalt arbeid kommer i år på 21 455 kr. Støtten er til NORILCO, men 
med ungdomsarbeid som formål, og holdes derfor utenfor NUs regnskap. Dette kan 
brukes til deltakelse på EOA-møtet (Italia, 29.-31.-oktober) og NOA-møtet (Oslo, 16.-
19. sept). Vi vil sende flest mulig på NOA-møtet. Jonas, Patrick, Camilla og Anikken 
deltar på NOA-møtet.  
Vi vil også sende 2 deltakere på EOA-møtet. Patrick stiller seg til disposisjon til å reise, 
så lenge det er forsvarlig med tanke på smittesituasjonen.  

• Kine og Patrick oppdaterer fra forrige HS-møte. NORILCOs økonomi er litt usikker 
fremover, vi merker at inntektene krymper fra år til år, og hovedstyret har satt i gang 
tiltak for å se på måter å kutte utgifter og evt. øke faste inntekter. Jane har gitt en 
tilbakemelding om at det er ønskelig at LUL deltar på styremøter i DA. Utfordret 
ungdommene til å delta på 30+ samlingen 16.-19. september, men siden dette er 
samme helg som NOA-møtet kan det bli vanskelig å prioritere noen fra styret her.   

 



 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

6/21 Nytt fra lokale ungdomslag 
Ina orienterer først om noen generelle saker som angår alle lokallagene.  
Styremedlemmene orienterer om status fra de ulike lokallagene de er kontaktperson for.  
 
Regnskap 
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 
Sør-Vest og NU Nordland har fått avsluttet den gamle kontoen, og overført midlene til den 
nye.  
 
Årsmøter 
Alle LUL må avholde årsmøtet, og det må avholdes digitalt. Dersom en avdeling ser at de må 
bryte noen vedtekter eller frister for å ha mulighet til å gjennomføre årsmøtet anbefales det å 
orientere årsmøtet om dette i forkant, og starte møtet med en sak om godkjenning av 
innkalling, der årsmøtet får en forklaring på hvorfor ting er som de er, og gir sin tillatelse til at 
årsmøtet likevel kan avholdes. Husk at årsmøtet er lokallagets øverste organ, og et enstemmig 
årsmøtevedtak vil alltid kunne overstyre bestemmelser i styringsdokumenter.  
Om man ønsker et innblikk i hvordan man gjennomfører et årsmøte kan man delta på NU Sør-
Vest sitt årsmøte i morgen kveld, så kan man få litt hjelp der.  
 
Lagring av LULs dokumenter 
Det finnes tre lagringsområder for LUL, som bør brukes på litt forskjellig måte:  

1. LULs OneDrive: interne dokumenter til det lokale styret, som det er nyttig at «går i 
arv» til neste styre. 

2. Distriktsavdelingenes fellesområde på SharePoint: overføring av dokumenter med 
personsensitivt innhold, og lagring av regnskapsfilen med bilag som sekretariatet 
fører for de lokale ungdomslagene.  

3. NU området til sekretariatet: Her lagres kun de offisielle, innleverte årsrapportene; 
signert regnskap, årsmelding og årsmøteprotokoll fra år til år.  

Sekretariatet sender ut informasjon til LUL og orienterer om disse ulike områdene, og 
tydeliggjør hva som skal lagres hvor. Ting som er lagret feil rettes opp.  
 
LULs lokale vedtekter 
I dag har alle lokale ungdomslag egne lokale vedtekter i tillegg til NU sentralt sine vedtekter. 
Dette er egentlig ikke nødvendig, og gjør bare at et ungdomslag må forholde seg til flere ulike 
styringsdokumenter. Siden vedtekter i uoverensstemmelse alltid vil si at vedtektene «over» er 
de gjeldende, kan et lokalt ungdomslag potensielt måtte forholde seg til både LUL, NU, DA og 
NORILCO sine vedtekter for å være sikre på at de følger de vedtatte bestemmelsene. NU sine 
lokallag rådes derfor til å starte prosessen med å avvikle sine lokale vedtekter, og heller bare 
bruke de sentrale vedtektene til NU. Det bør legges til et punkt i de sentrale vedtektene til NU 
om hvilke LUL som finnes, hvilket geografisk nedslagsfelt disse har, og hvilket organ som har 
myndighet til å opprette og nedlegge, eller endre navn eller geografi på lokale ungdomslag.  
 
NU Vestland 
Patrick orienterer. Har ikke avholdt årsmøtet ennå. Det finnes et domene fra den tiden NU 
Bergen hadde en egen nettside, som nå blir sagt opp.  
 
 



NU Sør-Vest 
Camilla orienterer. Årsmøtet avholdes i morgen, med 5 påmeldte. Utgifter til mat dekkes, og 
det trekkes en premie.  
Har avsluttet den gamle kontoen, og overført midlene til den nye kontoen. Glenn venter på 
bankkort som er bestilt og har tilgang til nettbanken i Sør-Vest.  
 
NU Trøndelag 
Kine orienterer. Skal ha årsmøte onsdag 24. mars. Elin Andøl har vært i dialog med 
sekretariatet ang. overgang av kontoene.  
 
NU Nordland 
Ingalill orienterer. De har avholdt årsmøtet, Karoline har overtatt som nestleder, og Maya er 
blitt styremedlem. Skal ha et Skype-medlemstreff med mat før sommeren. Har for første gang 
hatt oppmøte av et medlem som ikke sitter i styret!  
Har avsluttet den gamle kontoen, og overført midlene til den nye kontoen. Ingalill har mottatt 
bankkort og har tilgang til nettbanken i Nordland.  
 
NU Oslo  
Anikken tar kontakt etter møtet. Har arrangert digital yoga og brødbakerkurs. Endrer navn og 
nedslagsfelt til Oslo og Viken etter årsmøtet.  
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

17/21 Gjennomgang av arbeidsplanen 
Arbeidsplanen ligger tilgjengelig på SharePoint og NUs nettsider under «styringsdokumenter».  
Se vedlegg: arbeidsplan 2020-2022. 
Camilla presenterer arbeidsplanen. Vi er i rute i forhold til arbeidsplanen, og årsmeldingen er 
oppdatert i forhold til det.  
 

Hva det jobbes med:   
• Planlegger å gjennomføre organisasjonskurs i 2022. Det er ikke ønskelig å arrangere 
et org. kurs digitalt. Det er laget en digital veileder til LUL som kan sendes ut igjen, slik 
at nye styremedlemmer får en oppdatering. Sekretariatet ser over og sender ut etter 
rapportene er levert inn.   
• Synliggjøre NU i media ved å tipse om gode historier fra NU, tipse lokalaviser når det 
skrives portrettintervjuer av NU-medlemmer – gjøres fortløpende. 
 • Oppdatere LUL sine nettsider - gjøres fortløpende. 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 

18/21 Gjennomgang av ungdomskontakt 
Camilla orienterer fra møtet om ungdomskontakter. Camilla, Ronny, Glenn, Elisabeth og Ina 
har hatt et arbeidsmøte om ordningen med ungdomskontakter. Går igjennom 
informasjonsskrivet og redegjør for planene fremover. Distriktsavdelingene er blitt forespurt 
om å finne kandidater til ungdomskontakten i sin avdeling. Listen oppdateres (med fødselsår) 
og publiseres av sekretariatet sammen med oppdatert informasjon om ordningen på 

nettsiden når dette er klart. https://www.norilco.no/ungdom/nu-nytt/ungdomskontakt  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

https://www.norilco.no/ungdom/nu-nytt/ungdomskontakt


19/21 NU-mailen og Facebooksiden  
Camilla legger frem saken.  

- Har mottatt en mail fra Unge funksjonshemmede med temaet seksuell helse. I løpet 
av 2021 skal UF oppdatere deler av E-læringsverktøyet, og er de i gang med å 
kartlegge våre medlemsorganisasjoners arbeid med seksuell helse. Dette for å kunne 
informere både helsepersonell og våre medlemmer om arbeidet som gjøres på feltet. 
Camilla har svart dem hvordan jobber innen tema  

- En mail fra Frifond om et gratis webinar 25/3. Sender til sekretariatet.   
- UF har sendt en mail: Bli med på en spørreundersøkelse om erfaringer med nav.no og 

hvordan gi digitale tilbakemeldinger. Sekretariatet deler denne i Facebookgruppa.   
- Flere forespørsler om ung likepersonskontakt.  

 
Vi tar en vurdering av FB-siden og ansvarsfordeling på moderering.  
Patrick og Kine som er nye og som har hatt ansvaret føler det har gått bra, ingen store saker.  
 
Sekretariatet sørger for at alle filmer og artikler som er publisert på NORILCOs hovedside også 
er delt under NU-nytt på nettsidene og NUs Facebookgruppe.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

20/21 HS-møter i 2021 med arbeidsfordeling 
Neste HS-møte er 20.-21. mars. Patrick deltar som NUs representant på møtet. 
 
6.- 7. februar - Kine 

20.-21. mars - Patrick 

4. mai kveld - Camilla 

12. – 13. juni - Ronny 

20.- 22. august – Anikken (Kine i backup) 

21.- 22. oktober (i forbindelse med ledermøtet) - Camilla 

27.- 28. november (med julemiddag lørdag) – Alle? Kristine og Ingalill forespørres. 

 

Vedtak: Styret fordeler hvem som deltar som NUs representant på de ulike HS-
møtene i 2021.  
 

21/21 Godkjenning av regnskapet for 2020 
Ina og Elisabeth legger frem regnskapet for 2020. Se vedlegg.  
Det gjøres oppmerksom på at regnskapet til NU henter sine tall fra NORILCO sitt regnskap i 
note 7 og 9. Regnskapet til NORILCO er ikke revidert og offisielt godkjent ennå.  
 
I 2020 hadde NU totale inntekter på 447 875 kr, totale utgifter på 285 538 kr, og dermed et 
overskudd på 162 337 kr som nå legges til egenkapitalen til NU fra tidligere år, slik at vi nå har 
svimlende 348 827 kr til rådighet for driften i 2021 og fremover. 
Dette er mye mer enn vi har behov for, og NU har fått en sterk oppfordring fra daglig leder i 
NORILCO om å sette en dato til høsten for å arrangere et organisasjonskurs eller tilsvarende, 
slik at vi kan bruke opp litt av egenkapitalen. Det er ikke i tråd med NUs formål å spare opp 
egenkapital, våre midler skal gå til medlemmene.  
 
Vedtak: Styret godkjenner regnskapet for 2020. Dokumentet sendes rundt for signering.  



 

22/21 Budsjett 2021 
Ina og Elisabeth legger frem budsjett for 2021 til orientering.  
Se vedlegg.  
Budsjettet ble vedtatt på Ungdomskonferansen 2020.  
Det gjøres ingen justeringer i budsjettet.  
 
Vedtak: Styret diskuterer eventuelle justeringer i budsjettet. 
 

23/21 Aktiviteter 2021 

Vi tar en gjennomgang av de kommende aktivitetene i 2021. Diskuterer muligheten for å 

gjennomføre noen digitale aktiviteter for NUs medlemmer, med tanke på den vedvarende 

smittesituasjonen. Styret diskuterer muligheten for quiz, webinar, livestream eller andre 

sosiale digitale aktiviteter. Det blir foreslått et webinar før sommeren om rettigheter for 

studenter og unge arbeidstakere. Roy har flere kontakter i Nav vi kan forespørre. Alternativt 

kan tema være ernæring eller fritidsaktiviteter. Elisabeth følger opp dette fremover.  

Går igjennom planene for sommerleir i august 2021. Invitasjonen må være klar før 

manusfristen til NORILCO-nytt 29. april. Anikken, Camilla, Ronny og Kristine tar et 

arbeidsmøte i forkant av dette for å fastsette det som må på plass før invitasjonen skrives.  

Camilla har forespurt Johanna om å gjenta påskerebusen som ble en hit i fjor. 

Vedtak: Styret vedtar fremdriftsplan for fremtidige medlemsaktiviteter.  
 

24/21 Samarbeid med Tarmbanden 
Camilla orienterer om årshjul og planer fremover. Se vedlegg. Tarmbanden har en 
publiseringsplan for hele året.  
Vi gir beskjed til Tarmbanden at vi kan bidra med stoff i følgende uker:  

• 18: Livet før og etter sykdom 

• 20: IBD-uke og 17. mai (hilsen på 17. mai) 

• 23: Livet-utenforskap/inkludering 

• 36: Hyllest til pårørende 

• 39: STOMIUKE-stomidagen 2.okt 

• 42: NORILCO 50 år-uke 

• 46: Mestring og frihet  

• 50: Helligdager og feiring (julehilsen) 
Camilla har midlertidig overtatt kontakten med Tarmbanden mens Kristine er syk.  
 
Vedtak: Styret fordeler ansvarsoppgaver. 
 

25/21 NORILCO-Nytt blad og NU-nytt nettside 
Årets produksjonsplan for NORILCO-nytt finner du her:  
https://www.norilco.no/om-oss/redaksjonen/frister-for-bidrag-og-annonser-2021  
Utgave 1/21: Nytt styre i NU, presentasjon  
Utgave 2/21, frist 29, apr, utgis 30. mai: Artikkel fra tarmbanden, falle ut av studier med Lena, 
samliv mellom Lena og Kine. Invitasjon sommerleir og evt. webinar (seksualitet, reise, 
utenforskap, ernæring) 
Utgave 3/21, frist 27. aug, utgis 30. sept: Artikkel om sommerleir (trening, NORILCO gjennom 
50 år, pårørende) 

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


Utgave 4/21, frist 12. nov, utgis 14. des: (mestring og frihet)  
 
Sekretariatet oppdaterer NU-nytt på nettsiden.  
 
Sekretariatet publiserer bilder og kontaktinfo til styret på nettsiden.  
 
Vedtak: Styret legger en produksjonsplan og fordeler ansvar for 2021.  
 

26/21 Ung likepersonskontakt 

Camilla legger frem saken. Presenterer en oppsummering fra møtet 9. mars. 

Arbeidsgruppen kom frem til at det ikke er nødvendig med én sentral ungdomskontakt, men 

siden det er så få unge likepersoner, at det er like greit å publisere kontaktinfo og bilde av alle 

unge likepersoner (som selv tillater det) på nettsiden, slik at man kan kontakte de direkte.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

 

27/21 Neste møte 

Styret avtaler et styremøte i månedsskiftet mai/juni. Camilla sender ut avstemming i 

Facebookgruppen til styret for endelig dato.  

 

Vedtak:  

Neste møte avholdes i Mai.  

 

 


