
 
   
Protokoll for møte nr. 4 

Dato: 16. August 2021 
Sted: Teams 
TILSTEDE: CAMILLA TJESSEM, ANIKKEN NORHAUG, KINE SVINDLAND-KVAMSØ, PATRICK RIISE OG INGALILL 

ARNSEN KRISTENSEN 
ELISABETH FIDJELAND DELTAR FRA SEKRETARIATET.   
REFERENT: ELISABETH FIDJELAND 
FRAVÆRENDE: KRISTINE JOHANNESSEN OG RONNY NESS 
 

Sak Tittel og orientering 
40/21 Godkjenning av saksliste og referat 

Styret kommer med eventuelle endringer i sakslisten og referatet fra forrige møte. 
Vedlegg sak 1: Referat fra sist møte og møte om sommerleiren 
 
Innstilling: Sakslisten og referatet godkjennes uten endringer. 

41/21 Oppdateringer fra HS og foreningen 
• Gjennomgang av smitteverntiltak per i dag. Det åpnes forsiktig for 

aktiviteter i lokallagene igjen. Det er viktig at aktiviteten overholder 
lokale smittevernregler og har en smittevernsansvarlig som er oppdatert 
på de gjeldene reglene og sørger for at de overholdes. 
Kontaktinformasjonen til alle deltakere som deltar på en aktivitet må 
skrives ned.    

• Det ble sendt ut en sommerhilsen med en kinobillett til alle betalende 
medlemmer av NU før ferien.  

• Neste HS-møte er 21-22 august. Anikken deltar fra NU. Forslag til saker 
som er aktuelle å ta opp kan sendes på mail.   

• Årets familiesamling arrangeres 9.-12. september på Dyreparken Hotell i 
Kristiansand. Kristine deltar sammen med Ronny som representanter for 
NU. Vil fortelle om NU til ungdommene og ta de med på en aktivitet.   

• NOA-møtet arrangeres i Oslo 16.-19. september. Anikken, Jonas og 
Camilla er påmeldt.  

• Påmeldingen til jubileumshelgen er åpen. Styremedlemmer som skal 
delta på jubileumshelgen dekkes gjennom NUs eget budsjett.  
  

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  
42/21 Nytt fra lokale ungdomslag 

Styremedlemmene orienterer om status fra de ulike lokallagene. Minner om at 
penger fra Frifond må tilbakebetales dersom man ikke får brukt opp årets midler. Det 
kan derfor være lurt å finne ut om det er noen aktiviteter man kan gjennomføre i 
løpet av det neste halvåret.  
 
NU Vestland 



Patrick orienterer. Har vært med på møte med DA. Ble tipset om en aktivitet for 
lokallaget, fly med småfly på Flesland. Vil følge det opp.  
Skal avholde årsmøte. Patrick og Elisabeth vil ordne sakspapirene og sende ut 
innkalling til møte. Camilla vil delta på årsmøte.  
Patrick er påmeldt til EOA i Italia.   
 
NU Sør-Vest 
Camilla orienterer. Har planlagt å gjennomføre en smittevernvennlig aktivitet i løpet 
av høsten.  
 
NU Trøndelag 
Kine orienterer. Har ikke hatt noen aktivitet siden årsmøte før sommerferien, men vil 
se om de kan få til en aktivitet i løpet av det neste halvåret.   
 
NU Nordland 
Ingalill orienterer. Det ble sendt en sommerhilsen til alle medlemmer med 
informasjon om et planleggingsmøte de skal ha om en uke. Der kan medlemmer 
komme med innspill til hvilke aktiviteter de ønsker fremover.     
 
NU Oslo  
Anikken orienterer. Har ikke fått kontakt med NU Oslo og har derfor intet nytt å 
fortelle.  
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

43/21 Gjennomgang av arbeidsplanen 
Arbeidsplanen ligger tilgjengelig på SharePoint og NUs nettsider under 
«styringsdokumenter».   
 
Hva det jobbes med:  
• Planlegger å gjennomføre et organisasjonskurs i 2022. Det er laget en digital 
veileder til LUL som ble sendt ut til alle styremedlemmer i lokallagene før ferien. 
• Nettsiden om ungdomskontakter er oppdatert. Det jobbes med å konkretisere 
rollen ung likepersonskontakt. Mangler en likepersonskontakt i Hedmark, Nordmøre, 
Romsdal, Finnmark og Troms. Kom gjerne med forslag. 
• Synliggjøre NU i media ved å tipse om gode historier fra NU, tipse lokalaviser når 
det skrives portrettintervjuer av NU-medlemmer -- fortløpende   
   
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering. 

44/21 NORILCO-mail og NUs Facebookside 
Elisabeth orienterer om NU mailen i sommer. Det er kommet én mail i sommer fra 
Unge Funksjonshemmede, med innkalling til deres generalforsamling 30.-31. 
oktober. Frist for påmelding er 1. okt.      
Det har vært rolig og greit på FB i sommer.  
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering. 

45/21 Sommerleir 2021  
Sommerleiren 2021 ble avlyst. Det er sendt ut mail til de påmeldte, og det har ikke 
kommet noen negative reaksjoner. Se eget dokument/orientering om møtet som ble 
holdt om sommerleiren.  



 
Er det noe annet vi kan tilby dem? Se sak aktiviteter høsten 2021 
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

46/21 Webinar om ung i arbeidslivet/student med kronisk sykdom 
Elisabeth orienterer. Webinaret ble utsatt til oktober. Det jobbes med å få tak i 
foredragsholder til webinaret. Ønsker at det først skal holdes et foredrag og at det 
deretter vil åpnes for spørsmål fra deltakere. Vil gi deltakere mulighet til å sende inn 
spørsmål på forhånd og selv skrive ned spørsmål i tilfelle det ikke kommer inn så 
mange.  
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

47/21 Unge Funksjonshemmede 
Elisabeth orienterer. Arbeider med universell utforming i grunnskolen. Har blant 
annet laget noen videoer som har blitt delt på NUs facebookside.  
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering. 

48/21 Tarmbanden 
 
Vi skal fortsette med å gjestesnappe, satt av noen temaer;  

• 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) 

Kan dele innhold fra NORILCO dersom man ikke selv har egne forslag.  
Camilla og Kristine er kontaktpersonene til Tarmbanden 

 
Innstilling: Styret tar saken til orientering 

49/21 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): Var planlagt en artikkel om 
sommerleiren, men vil i stedet dele artikkelen om Lena og utenforskap.   
Ansvarlig: Elisabeth 

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

 
Innstilling: Styret tar saken til orientering.   

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


50/21 Aktiviteter høsten 2021 
 
Jubileum NORILCO 50 år 22.-24. Oktober. Påmelding er kommet ut. NU har hatt et 
planleggingsmøte med Elisabeth og Roy i sekretariatet om hva vi i NU skal bidra med.  
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.  
 
Grunnet Covid-19 så ble sommerleiren avlyst. Det er en mulighet for at vi kan dekke 
deltakelse for ungdommene på jubileumshelgen (dette overholder reglene for 
Covid.19), som en kompensasjon for at sommerleiren måtte avlyses. Forhørt oss med 
Roy, og dette er OK. Vi lager da et litt eget opplegg for ungdommene, og bruker av 
budsjettet som var satt for sommerleiren. Må få oversikt over hvor mange vi kan 
dekke/som er plass til, samt sette opp budsjett.  
Arrangementsansvarlige tar et eget planleggingsmøte om dette nå i august, så blir 
det sendt ut mail til ungdommene i etterkant.  
 
Familiesamling: Årets familiesamling arrangeres 9.-12. september på Dyreparken 
Hotell i Kristiansand. Det er 58 påmeldte, inkludert to representanter fra NU. Kristine 
og Ronny deltar som representanter fra NU. NU blir med fra fredagen. Har planlagt 
aktiviteten som de vil ta med ungdommene på.  
 
NOA 16-19 september: Påmeldingsfrist 15 august. Jonas, Anikken og Camilla har 
meldt seg på. Må ha et planleggingsmøte om hva som skal være programmet for 
ungdommene under NOA møtet. Utflukt eller liknende. Vil ha dette i løpet av august.  
 
EOA 29-31 oktober: Patrick og Ronny er påmeldt og reiser som NUs representanter.  
 
Styremøte/julebord med NORILCO-styret i november: Vi har fått en bekreftelse på 
at vi kan være med resten av NORILCO-styret den helgen de skal ha 
styremøtehelg/julebord 27. – 28. november. Da tar vi også styremøte og julebord 
sammen med dem. Alle må sette av datoen.  
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering. 

51/21 Neste møte 
Det neste sytemøte vil gjennomføres i forbindelse med jubileet.  
 
Innstilling: Neste styremøte avholdes i forbindelse med jubileet. 

 


