
 

   

Protokoll for møte nr. 3 

Dato: 25. mai 2021 

Sted: Teams 
TILSTEDE: CAMILLA TJESSEM, RONNY NESS, ANIKKEN NORHAUG, OG KINE SVINDLAND-KVAMSØ(DELTOK PÅ SAK 

29-33).  

ELISABETH FIDJELAND DELTAR FRA SEKRETARIATET.   

REFERENT: ELISABETH FIDJELAND 

FRAVÆRENDE: PATRICK RIISE, KRISTINE JOHANNESSEN OG INGALILL ARNSEN KRISTENSEN 

 

Sak Tittel og orientering 

28/21 Godkjenning av saksliste og referat 

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

Vedlegg sak 1: Referat fra møte 3/21 

 

Innstilling: Sakslisten og referatet godkjennes uten endringer. 

 

29/21 Oppdateringer fra HS og foreningen 

• Bemanning i sekretariatet: Jacqueline er sykemeldt 50 %. Elisabeth har 
overtatt for Ina som kontaktperson for NU i sekretariatet. 

• Gjennomgang av smitteverntiltak per i dag. Det åpnes forsiktig for 
aktiviteter som turgrupper og lignende i noen av distriktsavdelingene. 
Aktiviteten må overholde lokale smittevernregler og ha en 
smittevernsansvarlig som sørger for at smittevernregler overholdes.      

• Neste HS-møte er 12. – 13. juni – Ronny deltar som NUs representant. 
Muligens fysisk møte, men det er mulig å delta via teams. Roy vil 
sende ut innkalling til NUs representant.  

• Likepersonskurs blir utsatt til november som følge av dagens 
smittesituasjon. Alle som var påmeldt kurset innen fristen vil bli tilbudt 
plass på det utsatte kurset.   

• Årets familiesamling arrangeres 9.-12. september på Dyreparken Hotell i 
Kristiansand. Det var planlagt å arrangere familiesamlingen i Sarpsborg, 
men hotellet skal brukes som karantehotell og samlingen har derfor blitt 
flyttet til Kristiansand. Påmeldingsfrist for samlingen er 1. juli. Kine og 
Kristine deltar som representanter fra NU. De blir mest sannsynlig med 
fra fredagen.    

• NOA og EOA møtene. Patrick skal delta på EOA-møte i Italia. Frist for 
påmelding EOA møtet er 2. juni. Det skal være i Italia 29.-31. oktober. 
Ronny meldte seg også til å delta. NOA-møtet (Oslo, 16.-19. sept). Ønsker 
å sende flest mulig på NOA-møtet. Jonas, Patrick, Camilla, Glenn og 
Anikken deltar på NOA-møtet. Det vil settes opp et planleggingsmøte for 
NOA-møte i løpet av august.   



• Camilla deltok i samarbeidet om korttarm med LMF, Takeda og NORILCO. 
Veldig informativt og bra. De har et ønske om lignende samarbeid 
fremover.  

• Jubileumshelgen 22.-24. Oktober. NU skal bli med på et «sofa-møte» som 
del av underholdningen under helgen. Styremedlemmer som skal delta 
på jubileumshelgen dekkes gjennom NUs eget budsjett. Det kan også bli 
aktuelt å dekke deltakelse for andre medlemmer av NU slik at flere får bli 
med på jubileumshelgen. Det må da vurderes om det skal lages en 
påmelding for andre NU medlemmer. Kan ta en vurdering av dette etter 
at neste planleggingsmøte for jubileumshelgen er gjennomført. Roy vil 
kalle inn til dette.  

• Camilla har skrevet om NU til NORILCO sin årsmelding for 2020.  
  

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  
 

30/21 Nytt fra lokale ungdomslag 
Styremedlemmene orienterer om status fra de ulike lokallagene.   
 
NU Vestland 
Patrick deltok ikke på møtet, og vi fikk av denne grunn ikke en oppdatering fra NU 
Vestland.  
 
NU Sør-Vest 
Camilla orienterer. Årsmøte- og styredokumenter er sendt inn til sekretariatet.  
Vil vente med lokale aktiviteter til nyttår.  
 
NU Trøndelag 
Kine orienterer. Har avholdt årsmøte med 6 deltakere. Alt av årsmøte- og 
styredokumenter er sendt inn til sekretariatet. Den gamle kontoen er avsluttet og 
midlene er overført til den nye kontoen.  
 
NU Nordland 
Ingalill deltok ikke på møtet, men sendte oppdatering på mail før møtet. De skal ha et 
møte 7. juni, og har planer om å sende en sommerhilsen til alle medlemmene. Det er 
planlagt flere aktiviteter utover høsten.    
 
NU Oslo  
Anikken orienterer. Årsmøte- og styredokumenter er sendt inn til sekretariatet. Har 
et ønske om å gjøre yoga-kursene de har arrangert til live-sendinger i løpet av 
høsten.  
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering.  
 

31/21 Gjennomgang av arbeidsplanen 

Arbeidsplanen ligger tilgjengelig på SharePoint og NUs nettsider under 
«styringsdokumenter».   
 
Hva det jobbes med:  
• Invitasjon til sommerleir er publisert i Norilco Nytt. Påmelding åpner 1. juni.  



• Planlegger å gjennomføre et organisasjonskurs i 2022. Det er laget en digital 
veileder til LUL som kan sendes ut igjen, slik at nye styremedlemmer får en 
oppdatering. Elisabeth for ansvar for å sende den ut til alle styremedlemmer.  
• Nettsiden om ungdomskontakter er oppdatert. Det jobbes med å konkretisere 
rollen ung likepersonskontakt. Det er også oppdatert informasjon for frivillige for LUL 
på nettsidene. Dette er sendt ut til alle lokallagene.  
• Synliggjøre NU i media ved å tipse om gode historier fra NU, tipse lokalaviser når 
det skrives portrettintervjuer av NU-medlemmer -- fortløpende   
 • Nettsidene til LUL er oppdatert med nye mapper. Digital veileder viser hvordan 
man publiserer på nettsiden. Elisabeth vil oppdatere den digitale veilederen med 
informasjon om hvordan man publiserer på nettsiden. 
 

Innstilling: Styret tar saken til orientering. 

32/21 NORILCO-mail og NUs Facebookside 
Camilla orienterer. Gjennomgang av NORILCO-mail. Det har kommet flere spørsmål 
fra bachelorstudenter, en undersøkelse fra NAV som er delt på fb og informasjon om 
ungdomssamling UF.     
 
Ansvarlig for facebook: Juni: Kine, Juli: Kristine, August; Anikken. Kine og Anikken 
byttet måned de er ansvarlig for fb.  
I juli har Elisabeth ansvar for NORILCO-mailen de første to ukene. Anikken har ansvar 
for mailen de siste to ukene i juli.   
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering. 

33/21 Sommerleir 2021 

Camilla orienterer fra arbeidsmøtet om sommerleir. Hytta er booket 25-29 august, og 

må evt. avbestilles 45 dager før. Invitasjonen står i Norilco Nytt med påmeldingsfrist 

1. juli. Anikken orienterer om planlagte aktiviteter. På fredagen er det planlagt 

klatring og Escape-box. På lørdagen er det planlagt ridning og aktiviteter ved hytta. 

Anikken og Elisabeth har ansvar for å se over påmeldingsskjema. Planlegger å ha et 

møte i slutten av juni der man vurderer om sommerleiren lar seg gjennomføre eller 

ikke.  

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

34/21 Webinar om ung i arbeidslivet/student med kronisk sykdom 

Elisabeth orienterer. Det var planlagt å gjennomføre et webinar i begynnelsen av juni, 

men det har vært vanskelig å finne foredragsholdere til det tidspunktet. Det blir 

derfor bestemt at webinaret utsettes til høsten. 

 

Innstilling: Styret vedtar å utsette webinaret til oktober.  

35/21 Unge Funksjonshemmede 

Malin har deltatt på et møte om universell utforming i grunnskolen. Sekretariatet 

utarbeider en rapport for å motivere til universell utforming i grunnskolene.  

Unge funksjonshemmede skal ansette en ny generalsekretær.  

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering. 



36/21 Tarmbanden 

Artikkel om Tarmbanden ble ikke tatt med i Norilco Nytt. Artikkelen ble ikke tatt med 

i hovedsak på grunn av deres kommersielle bindinger til leverandører. I tillegg har de 

en egen likepersonstjeneste og redaksjonen mente det ble feil å fremme denne 

fremfor NORILCOs egne likepersonstjeneste. Dette påvirker ikke NUs eget samarbeid 

med Tarmbanden.      

 

Vi skal fortsette med å gjestesnappe, satt av noen teamer;  

• 23: Livet-utenforskap/inkludering - Kristine 

• 36: Hyllest til pårørende - Anikken 

• 39: STOMIUKE-stomidagen 2.okt - Camilla 

• 42: NORILCO 50 år-uke - Jane 

• 46: Mestring og frihet  

• 50: Helligdager og feiring (julehilsen) 

Camilla har midlertidig overtatt kontakten med Tarmbanden mens Kristine er syk.  

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering 

 

37/21 NU i NORILCO-nytt  
Årets produksjonsplan for NORILCO-nytt finner du her:   
https://www.norilco.no/om-oss/redaksjonen/frister-for-bidrag-og-annonser-2021   
 
Har levert:  

• Utgave 1: Nytt styre i NU, presentasjon   

• Utgave 2: Artikkel med Kine og Lena, Invitasjon til sommerleir. Artikkel om 

Tarmbanden ble ikke tatt med.  

Skal levere:  

• Utgave 3(frist 27. aug, utgis 30. sept): Artikkel om sommerleir  

Ansvarlig: Elisabeth 

• Utgave 4(frist 12.nov, utgis 14.des): Tema for mnd mestring og frihet 

Ansvarlig:  

 

Innstilling: Elisabeth får ansvar for å skrive en artikkel fra sommerleiren.  

39/21 Medlemsoppdatering 

Det er 99 medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent. Det er totalt 260 

medlemmer av NU per dags dato. Det vil si at det er totalt 159 medlemmer som har 

betalt medlemskontingent i år.   

Elisabeth skal undersøke muligheten for å sende ut gavekort på kino eller lignende til 

alle betalende medlemmer. 

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

38/21 Neste møte 

Styret setter en dato for neste møte. Neste styremøte vil avholdes samme uke som 

sommerleiren i uke 34.  

 

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


Innstilling:  

Neste møte avholdes i løpet av uke 34.  

 

 


