
   

Protokoll for møte nr. 5 

Dato: 27. november 2021 

Sted: Scandic City Fredrikstad 
TILSTEDE: CAMILLA TJESSEM, ANIKKEN NORHAUG, RONNY NESS OG INGALILL ARNSEN KRISTENSEN.  

ELISABETH FIDJELAND DELTOK FRA SEKRETARIATET.   

REFERENT: ELISABETH FIDJELAND 

FRAVÆRENDE: KRISTINE JOHANNESSEN, PATRICK RIISE OG KINE SVINDLAND-KVAMSØ  

 

 

Sak Tittel og orientering 

52/21 Godkjenning av saksliste og referat 

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

Vedlegg sak 52: Referat fra forrige møte.  

 

Innstilling: Sakslisten og referatet godkjennes uten endringer. 

53/21 Oppdateringer fra HS og foreningen 

Elisabeth orienterer.  

• Bemanning i sekretariatet: Malin har sluttet i jobben som politisk 
rådgiver. Stillingen vil ikke utlyses og det vil derfor være tre ansatte i 
sekretariatet fremover. HS vil ta en ny vurdering av dette på deres 
styremøte. 

• Jubileumshelgen ble gjennomført 22. – 24. oktober. Mange nye 
ungdomsmedlemmer deltok. Ungdommene som deltok var fornøyde 
med helgen. Flere fra NU var del av programmet under helgen og fikk 
mye gode tilbakemeldinger.  

• Malin var representant i Unge Funksjonshemmede men vil avslutte sin 
rolle der nå som hun har sluttet i NORILCO. NU ønsker å fortsette 
samarbeidet, men har ikke nødvendigvis kapasitet til å sitte i styret. 
Ønsker en klargjøring av hva deres rolle i styret evt. vil være.  

• Likepersonskurset ble gjennomført 19. – 21. november. Kurset har fått 
gode tilbakemeldinger fra deltakerne.  

• Det er foreløpig kun NU Oslo og Viken og NU Bergen som har begynt å 
sende inn bilag til regnskapet for 2021. Ønsker tilbakemelding fra LUL 
dersom noe fortsatt er uklart i forhold til regnskapet og hva som skal 
sendes til sekretariatet. Alt av bilag må sendes inn til sekretariatet innen 
14. desember. Det vil sende ut en egen mail om dette.   
 
  

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

54/21 Nytt fra lokale ungdomslag 
Styremedlemmene orienterer om status fra de ulike lokallagene.   
 
NU Vestland 



Elisabeth orienterer. NU Vestland skal ha styremøte 8. desember via teams. Det var 
ingen deltakere som dukket opp på det forrige møte, og det ble derfor utsatt.   
 
NU Sør-Vest 
Camilla orienterer.  Nord-Rogaland ønsker flere aktive ungdommer. Disse kan evt. tas 
under NU Sør-Vest. DA leder i Nord-Rogaland må gis beskjed om at ungdommene kan 
tas inn i NU Sør-Vest. Forslag til nytt navn på LUL mottas med takk. Juleborder ble 
avlyste som følge av at også DA avlyste sitt julebord. Det vil kjøpes inn julegaver i 
stedet.   
 
NU Trøndelag 
Kine orienterer via melding. Det har vært snakk om å få til noe i desember, men dette 
har ikke blitt avklart. Møte som skulle gjennomføres i høst ble avlyst.   
 
NU Nordland 
Ingalill orienterer. Prøvde å arrangere medlemstreff, men det dukket ikke opp noen. 
Skal forsøke å arrangere et julebord og vil sende ut en julehilsen.  
 
NU Oslo og Viken 
Camilla orienterer. DA Østfold har tatt kontakt med NU om videre oppfølging av 
ungdommene der. Ungdomskontakten i Østfold ønsker å være mer aktiv og ha 
arrangement i Østfold.   
Et ungdomsmedlem i Oppland ønsker å komme i kontakt med flere ungdommer i sin 
distriktsavdeling for å kunne arrangere aktiviteter der. Dette er fulgt opp.  
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

55/21 NOA-møte 2021 
Anikken orienterer. Det var et godt møte der det blant annet ble utvekslet 
informasjon, ulike case ble diskutert og organisasjonene. Anikken og Camilla fra NU 
deltok og fortalte om NUs aktiviteter. Ungdommer i de andre nordiske foreningene 
har blitt invitert til vinterleir.  
 
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

56/21 Arbeidsprogram og årsmelding 

Det lages en ny arbeidsplan som skal vedtas på ungdomskonferansen i juni. I løpet av 
styremøte ble en ny arbeidsplan for 2022-2024 utarbeidet.  
 
Arbeidet med å fullføre årsmeldingen ble også startet under styremøte.  
I årsmeldingen skal Elisabeth skrive medlemstall, regnskap, Unge funksjonshemmede 
og prosjektmidler. Ronny skal skrive om familiesamlingen. Kristine skal skrive om 
instagram. Anikken skal skrive om internasjonalt arbeid. Camilla skal skrive om 
opplærings- og organisasjonsarbeid, gdpr og ungdomskontakter. Ingalill skal skrive 
om likepersonstjenesten.  
 
Se vedlegg sak 55: Årsmelding og arbeidsprogram 
 

Innstilling: Styret utarbeider en ny arbeidsplan for 2022-2024 og fordeler hvem som 

skriver hvilken del av årsmeldingen.  



57/21 NORILCO-mail og NUs Facebookside 
Camilla orienterer. Det har kommet inn noen spørreundersøkelser som vi har 
videreformidlet, og invitasjoner til brukerråd, ellers lite nytt. Det må lages en liste 
over hvem som har ansvar for fb-siden for 2022. Det er mye spørsmål i facebook-
gruppen. Personer med mange spørsmål følges opp.  
 
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

58/21 Vinterleir 2021  

Invitasjon til vinterleir med påmeldingsskjema ble sendt ut 1. november. Det er flere 

nye ungdommer som er påmeldt. Anikken orienterer fra forrige planleggingsmøte.    

Det er ikke behov for å bestille en ekstra hytte. Kjelkekjøring blir aktiviteten på 

lørdagen. Det blir også opplegg med lavo og grilling. På fredagen vil det bli avholdt en 

bolk om de lokale ungdomslagene på fredagen i stedet for en foredragsholder. Det 

må avholdes et nytt planleggingsmøte innen 14. desember. Valgkomiteen kommer på 

vinterleieren og har flere kandidater til styreverv.  

 

Innstilling: Styret vedtar at det ikke er behov for å booke en ekstra hytte.   

59/21 Tarmbanden 

 

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

• 50: Helligdager og feiring (julehilsen) 

Vi har fått en forespørsel om vi ønsker å fortsette samarbeidet med Tarmbanden i 
2022. Vi holder dialogen videre.  

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

60/21 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.  

• Utgave 3: Artikkel med Lena om arbeidsliv og utenforskap.   

• Utgave 4: Informasjon om vinterleir.   

 

Har fått et innspill om å unngå å bruke ordet «stomist» når man snakker/skriver om 

stomi-opererte. Artikler når mye lengre når de deles av personlige profiler enn av 

sider, så hvis det er noen NU-artikler man ønsker skal nå ut til flere kan man vurdere 

å dele på sin personlige fb-profil.  

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering. 

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


61/21 Aktiviteter 2022 

Det er planlagt to hovedaktiviteter for 2022, vinterleir og ungdomskonferansen.  

Organisasjonskurs utsettes til en senere periode. 

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering. 

62/21 Verdens Kreftdag 4. februar 

Kreftforeningen og alle pasientforeningene markerer hvert år verdens kreftdag 4. 

februar. I 2022 er temaet frivilligheten rundt kreftarbeid. Man kan høre om noen 

frivillige i NU med kreftbakgrunn vil være med på et innlegg på nett.   

 

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

63/21 Instagram 

Instagramkontoen har vært lite aktiv. Ønsker å ha mer aktivitet i 2022. Kan be ledere 

av LUL om å sende inn bilder når de har hatt aktiviteter. Vil følge det opp på 

vinterleiren.  

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering. 

64/21 Ungdomskonferansen 

Det vil jobbes med ungdomskonferansen utover i 2022. Ønske om å vedta felles 

vedtekter for alle LUL.  

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

65/21 Neste møte 

Det neste styremøte vil gjennomføres torsdagen før vinterleiren.  

 

Innstilling: Neste styremøte avholdes  

 

 


