
NORILCO Sør-Rogaland innkaller til årsmøte 2021 

onsdag 16. februar 2022 kl. 19:00. 
 

Møtet starter kl. 19.00 med en orientering om tur til Transylvania og en dialog 

med FFO. Årsmøtet starter kl. 19.50. 
 

Sted: Teams   

 

 

Saksliste ifølge vedtektene: 

 

Sak 1  Konstituering av årsmøtet. 

 

Sak 2  Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet. 

 

Sak 3  Valg av to protokollunderskrivere. 

 

Sak 4  Årsberetning og revidert regnskap 2021. 

 

Sak 5  Fastsettelse av handlingsplan 2022. 

 

Sak 6  Fastsettelse av budsjett for 2022.  

 

Sak 7  Innmeldte saker. 

 

Sak 8  Valg av styre 

Styreleder Cicel Aarrestad, velges årlig - gjenvalg 

Styremedlem Berit Evensen Grassdal – ny  



Styremedlem Sun Bore – ny  

Styremedlem Håvard Jektnes - ny 

Styremedlem Leiv Rune Grønnestad, på valg – vara  

Vararepresentant: Ingrid Grude, på valg – gjenvalg 

Ikke på valg:  

Styremedlem Mari H. B. Hjelstuen, kasserer 

Styremedlem Karin Frausing Varhaug, sekretær 

 

 

Sak 9  Valg av valgstyre 

Styret ivaretar denne funksjon inntil samfunnet igjen åpner opp. 

   

Sak 10 Valg av revisor 

 Styrets innstilling: Revisor Odd Egil Salte og Tore Marthinsen 

 

Saker må meldes inn senest 2 uker før årsmøtet avholdes. 

 

Revidert regnskap 2021, budsjettforslag for 2022 og sakspapir vil bli lagt ut på 
https://www.norilco.no/avdelinger/soer-rogaland  

 

Vi håper dere støtter opp om foreningen og de tillitsvalgtes arbeid! 

 

Vel møtt på teams! Klikk her for å delta i møtet  

 

 

https://www.norilco.no/avdelinger/soer-rogaland
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTczMTI4MjctMzkzYi00ZTI5LWIwZDUtYTVlYWUxMzdhMzg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ddb5a3f5-bf29-4902-a0cb-eff6fdaa7072%22%2c%22Oid%22%3a%2256867193-822c-4d96-be0e-dac29b5b730a%22%7d






Norilco Sør- Rogaland - Årsmelding 2021   
 

Styret 

For styreperioden 2021 har styret bestått av:  

Rolle Navn Funksjonsperiode 

Årstall fra - til 

Styreleder Cicel T. Aarrestad 2021-2022 

Nestleder Ellen Gjersdal 2020-2022 

Kasserer Mari H. B. Hjelstuen 2021-2023 

Sekretær Karin Frausing Varhaug 2021-2023 

Likepersonsleder/kreftansvarlig Ellen Gjersdal/ 

Halvor Hebnes 
2021-2022 

Styremedlem Leiv Rune Grønnestad 2020-2022 

Varamedlem Ingrid Grude 2021-2023 

Varamedlem   

Ungdomsrepresentant Camilla Tjessem 2020-2022 
 

Styret ble valgt på årsmøtet den 17.2.2021 og har avholdt 7 styremøter fysisk/teams, inkludert en 

strategisamling, og har behandlet 70 saker.   

Styret har fordelt arbeidsoppgavene seg imellom og fordelt kontortjeneste i året. Dessverre ble 

lokalene til FFO stengt hele våren. Det resulterte i at mange møter er avholdt på teams, mens noen 

få møter har vært avhold fysisk i tråd med smittevernregler lokalt og sentralt. Turgrupper, kafétreff 

ble satt i gang i juni 2021, mens medlemstreff og nettreff gikk digitalt om våren. Årsmøtet ble avholdt 

sammen med en digital presentasjon av nye Universitetssykehus i Rogaland. I april ble det avholdt 

digital markering av Norilco sitt 50 års jubileum ved at en samtale mellom Jorunn Movold og Øivind 

Pettersen ble filmet, og vist medlemmene. I oktober fikk vi endelig arrangert tur til Berentsen 

brygghus og medlemstreff med stomisykepleier Anne Viola Fjelde. På samme møte ble medlemmer 

invitert til å komme med innspill til neste års aktiviteter.  Styret har lojalt fulgt opp 

smittebestemmelser i sitt arbeid sentralt, med andre avdelinger og medlemmer. I 2021 feiret Norilco 

50 år. Styret har arbeidet med programmet for lokal markering 2022.   

Medlemmer og æresmedlemmer 

Det er registrert 376 medlemmer i Norilco Sør-Rogaland pr. 31.12.21, hvorav 31 er nye i 2021 mot 29 

i 2020.  Det er gledelig at vi kan sende sms til medlemmer fra medlemssystemet, noe styret har 

funnet spesielt nyttig i pandemien, men er også en god hjelp som påminner om våre aktiviteter. 

Dessverre er det en teknisk feil i systemet som skaper uro, da noen får sms flere ganger, mens andre 

ikke mottar melding. Styret følger opp dette forhold mot sekretariatet. Vår- og høstprogram blir 

utsendt på e-post, stadig færre i post. Aktiviteter blir lagt ut i kalender på  

www.norilco.no/avdelinger/soer-rogaland og egen facebookgruppe benyttes.  

Avdelingen har følgende lokale æresmedlemmer: Jorunn S. Movold, Øivind Pettersen og Odd Egil 

Salte. 

http://www.norilco.no/avdelinger/soer-rogaland


Likepersontjenesten  

Turnusordningen der Norilcos likepersoner besøkte SUS 6H hver mandag og torsdag ble åpnet opp 

igjen den 23.8.21. Gleden var stor blant så vel helsepersonell som likepersoner. 7-8 likepersoner 

rullerer denne vaktordningen. Under pandemien har likepersonleder/Halvor Hebnes ringt vaktrom 

6H hver mandag og de fleste torsdager ca. kl. 13.00. Dette har medført en økning i antall besøk, men 

nedgang i antall likepersonsamtaler sammenlignet med foregående år. Se vedlagte oversikt over 

aktiviteten.    

Likepersonleder konkluderer med at turnusordning har fungert meget bra i 2. halvår 2021 da vi 

hadde adgang til sykehuset.  Vi har hatt mange gode samtaler og føler at vi har fått bety noe for den 

enkelte pasient. I koronaperioden (telefonoppringning til avdeling) har vi hatt bare få samtaler.  

Styret har selv kontaktet flere medlemmer, noe som har resultert i gode samtaler. Vi vil også i år 

fremheve at likepersontelefonen har resultert i flere samtaler lokalt i tillegg til samtaler som følge av 

rydding i medlemsregister. Det er gledelig at det formidles behov og samtaler mellom avdelingene. 

Det har også i 2021 vært to samlinger for likepersoner i 2021 lokalt. Ingen medlemmer deltok på 

likepersonkurset i Oslo i år, mens 4 deltok på fellessamling med Vestland, Agder og Rogaland i 

Bergen i høst. Ellers viser likepersonloggen at likepersoner har vært aktive med totalt 74 samtaler 

mot 113 samtaler i 2020. Dette er på sykehus, telefon, under arrangementer, gåturer og annet. 

Medlemsmøter/medlemsarrangement 

Årets aktivitet har vært preget av pandemi og digitale arrangement. Årsmøte ble avholdt digitalt den 

17.2.21 med 17 medlemmer til stede. Prosjektdirektør Kari Gro Johanson orienterte om prosjektet 

nye universitetssykehus i Rogaland som står klar i 2024. Planlagt medlemsmøtet 24.3.21 om 

erfaringer med stomi ble utsatt til høsten den 13.10.21 hvor 40 stk. deltok i sikre lokaler. Den 21.4.21 

viste vi en film med samtale mellom våre æresmedlemmer Jorunn Movold og Øivind Pettersen hvor 

7 medlemmer deltok. Årets julebord den 27.11.21 ble avlyst pga. økende smitte. Planlagt fysisk møte 

for urostomi den 19.5 måtte gjennomføres digitalt med 4 stk. til stede. Planlagt bedriftsbesøk IVAR 

den 9.6.21 og sommer-avslutning med tur til Berentsen brygghus i Egersund den 18.6 ble avlyst pga. 

smittesituasjonen. Denne turen ble gjennomført den 1.10.21 med 32 glade medlemmer til stede. 

Rogaland var godt representert på Norilco sin jubileumsfeiring den 22.-24.10.21 med hele 5 stk.  

Opp av stolen Turgrupper 

Det er blitt gjennomført 6 «Opp av stolen» turgrupper i 2021 mot 5 i 2020. Disse turene er et 

lavterskel-tilbud spredt rundt i nærmiljøet vårt, hvor vekt er lagt på samhold og den gode samtalen.  

Turene ledes av en eller flere likepersoner i en turnus. I dette spesielle året er vi fornøyd med å ha 

startet opp igjen med turer, og ser frem til å møte også nye medlemmene igjen på tur!  

Formiddagstreff 

Denne aktiviteten er også populær blant medlemmene. Vi spanderer kaffe/te og har en uformell 

«drøs». Aktiviteten styres av våre likepersoner i en turnus og startet opp igjen i juni slik at det ble 

arrangert 6 formiddagstreff, mot 5 i 2020, noe vi er godt fornøyd med. Formiddagstreffet ser ut til å 

dekke et behov hos medlemmene.   

«Kafétreff på nett» 

Det har også i 2021 vært 9 nett-treff på teams, jevnt fordelt over året. Samtalene fungerer som gode 

likepersonsamtaler når det er begrenset tilgang og nye medlemmer. Stadig flere medlemmer er 

innom disse møtene, selv om noen sliter med tekniske utfordringer. Treffene har foregått på dagtid 



og på kveldstid i 2021, og konkurrerer om andre arrangement. Disse møtene er gode å benytte for 

medlemmer i grisgrendte strøk, eller for dem som ikke har anledning til å delta på andre 

arrangement. Møtet ledes av en likeperson og antas å treffe et behov hos medlemmene i dette 

spesielle år. 

Informasjonsarbeid og representasjon andre steder  

Medlemmer, likepersoner og styret deltar på ulike arenaer for å synliggjøre brukerstemmen jf. 

vedlegg som viser årets aktivitet. Vi tror at vi kan bidra med det lille ekstra i forhold til den ulike 

fagkompetanse. Vi samarbeider med: 

- FFO hvor vi har kontor og Funkis 

- SUS og spesielt LMS hvor vi bidrar med informasjon om Norilco og en erfaren brukerhistorie 

- Kreftforeningen herunder UIS med seminar og prosjekt 

- Helse Vest brukerutvalg med prosjekt 

- Helse Stavanger brukerutvalg med prosjekt 

- Nav brukerutvalg 

- Fylkesråd for funksjonshemmede, FFF  

- Elevsamlinger 
 

Styret i NU Sør-vest  

Vi er så heldige å være vert for styret i NU Sør-Vest. Også der har aktiviteten vært redusert som følge av 

Covid-19.  Vedlagt følger utdrag av ungdomsstyrets årsmelding.  

Økonomi  

Året har vært preget av redusert aktivitet. Årets overskudd på kr 35.247,-  budsjetteres benyttet på 

medlemsaktivitet i 2022, herunder markering av avdelingens 50 års jubileum. Styret mener 

avdelingens økonomi er sunn. Signert årsregnskap er vedlagt. Revisorene har ingen kommentarer til 

regnskapet. Budsjett 2022 er vedlagt. 

Ønsker og tilbakemeldinger sentralt 

Siden også 2021 har vært preget av pandemien, gjentar vi fjorårets ønsker og tilbakemeldinger. Det 
er helt klart et ønske om tettere oppfølging og opplæring av styremedlemmer i hvert DA. Det er 
stadig mye nytt å sette seg inn i, det være seg office 365, medlemsregister, datalagring, bruk av 
fellesområdet i sky m.m. Vi trenger mer hjelp og oppbakking her og imøteser ny nettside med en 
mer brukervennlig profil for medlemmer, tillitsvalgte og distriktsstyrer. Vi viser til møte med 
hovedstyret den 26.1.2022 og våre innsendte innspill til denne. Det er også et ønske om en bedre 
oppfølging av Likepersonleder. Om likepersontjenesten skal være vår bauta må det kunne vises igjen 
i interessen som blir viet hvert DA, fra sentralt hold. På ledermøtet må begge lederne være 
selvsagte deltakere, uten at DA skal lide økonomisk for dette. Det er spesielt viktig med tanke på at 
likepersonkurs nå kun er ment for kursing av nye likepersoner. Vi har her mistet et naturlig 
samlingspunkt for likepersoner og likepersonlederen, der en kan få råd og lære av hverandre i en 
større samling. Påfyll er viktig for å ha motivasjon til videre arbeid og innsats. Det bør også jobbes 
videre med opplæring for rapportering for likepersonsleder. Lokalt savner vi jevnlige påminnelser 
om sentrale arrangement på sms, ønsker en sikker sms-tjeneste og kunne sende epost fra 
medlemssystemet. Vi setter også spørsmålstegn ved om kontakten inn til hovedstyret er god nok 
selv om det er positive trekk det siste halvår. Spesielt kan nevnes felles strategi på en rekke områder 
for distriktsavdelinger som f.eks. dekning av egenandeler, gjennomføring av brukerundersøkelser, 
oppfriskning av medlemsblad med fagartikler, informasjonsfilmer som kan vises på sykehus, aktuelle 
webinarer om den faglige utvikling, gjerne i samarbeid med andre som LMF, kreftforening mv.    



 
Forus, 31.1.2022 

for styret i Norilco Sør-Rogaland  

Cicel T. Aarrestad - styreleder  

 



Vedlegg til styrets årsberetning 2021 
 

Styremøter 2021 

22.02 konstituerende styremøte – teams  

06.04 opplæring nye styremedlemmer  

19.04 styremøte – teams – 6 møter med 2 medlemmer i anledning film som ble laget 50 års jubileum  

21.06 styremøte – teams  

20.09 Styremøte – hos Ellen med en deltaker på teams  

12.10 Styremøte og strategisamling – fysisk  

13.12 Styremøte – halve styret fysisk og halve på teams  

13.01.22 Ekstraordinært styremøte – innspill til Norilco sin handlingsplan som behandles på årets        

repr.skapsmøte – teams  

26.1.2022 møte med alle DS styrer og HS – teams  

31.1.2022 Styremøte – godkjenning av R-2021 og B-2022, sakspapir årsmøte  

 

Likepersontjenesten   

Status:     2021  2020 

Besøk på avdeling:   32 18 

Samtaler pasient (på 6H):  21 18 

Avdelinger besøkt:   1 1  (6H) 

Antall likepersoner:   13 13   (8 er med på vaktordning) 

Likepersonsamtaler totalt:   74 113 

Likepersonmøter:   2 2                          den 9.6 og den 6.12, 9 og 7 deltakere  

Vi har deltatt og undervist på: 

Likepersonkurs :    0 1     ingen fra Sør – Rogaland deltok  

Stomikurs LMS :   3 2 

Tarmkreft kurs LMS:   2 1 

Personalmøter sus   1 0 

Elevsamlinger     3 0   sammen med FFO  

 

Årets motivasjonsamling, Bergen sammen med Vestland, Agder og Rogaland ble avholdt 24-26. 

september. Fire personer deltok fra Sør-Rogaland.     

Opp av stolen turgruppe kl. 18-20  

10.02 – Stokkelandsvannet – Ansvarlig: Jane Soma, utsatt pga. pandemi 

10.03 – Jåttåvågen – Ansvarlig: Cicel T. Aarrestad, utsatt 

14.04 – Ullandhaug/Botanisk Hage – Ansvarlig: Kåre Thomsen, utsatt 

05.05 – Tananger sjøbad, Myklebust, Tananger- Ansvarlig: Halvor Hebnes, utsatt   

02.06 – Borestranden - Ansvarlig Marianne Reve, 10 deltakere 

18.08 – Tananger sjøbad, Myklebust, Tananger- Ansvarlig: Halvor Hebnes, 5 deltakere 

15.09 – Jåttåvågen-Gandsfjorden, Ansvarlig: Kåre Thomsen, 6 deltakere 

06.10 - Stokkelandsvannet – Ansvarlig: Jane Soma, 9 deltakere  

17.11 – Mosvannet - Ansvarlig: Cicel T. Aarrestad, 3 deltakere 

15.12 – Julegatene i Stavanger, Ansvarlig: Gunleif Byberg, utsatt 

 



Formiddagstreff kl. 11-13 

08.02 – Jordbærpikene, Jærhagen – Ansvarlig: Marianne Reve, utsatt 

01.03 – Ostehuset, Jåttåvågen - Ansvarlig: Kåre Thomsen, utsatt  

05.04 – Garborgsenteret – Ansvarlig: Odd-Egil Salte, utsatt  

03.05 – Strandhuset Ølberg - Ansvarlig: Cicel T. Aarrestad, utsatt 

07.06 – Sjokoladekafeen, Egersund – Ansvarlig: Mona Martinussen, 7 deltakere 

23.08 - Strandhuset Ølberg - Ansvarlig: Cicel T. Aarrestad, 6 deltakere 

20.09 - Ostehuset, Jåttåvågen - Ansvarlig: Kåre Thomsen, 3 deltakere 

18.10 - Garborgsenteret – Ansvarlig: Odd-Egil Salte, 12 deltakere  

22.11 - Jordbærpikene, Jærhagen – Ansvarlig: Kåre Thomsen, 10 deltakere 

13.12 – Gamlaverket, Sandnes - Ansvarlig: Jorunn Movold, avlyst  

  

Nett treff – kl. 18.30-20.00 

02.03 – Ansvarlig: Cicel T. Aarrestad, 6 deltakere 

27.04 - Ansvarlig: Cicel T. Aarrestad, 4 deltakere 

01.06 - Ansvarlig: Cicel T. Aarrestad, 4 deltakere 

04.05 - Ansvarlig: Cicel T. Aarrestad, 6 deltakere 

16.08 - Ansvarlig: Cicel T. Aarrestad, 1 deltakere 

13.09 - Ansvarlig: Cicel T. Aarrestad, 5 deltakere   

11.10 - Ansvarlig: Cicel T. Aarrestad, 2 deltakere 

15.11 - Ansvarlig: Cicel T. Aarrestad, 2 deltakere 

06.12 - Ansvarlig: Cicel T. Aarrestad, 3 deltakere 

 

Andre aktiviteter 

09.03 Årsmøte FFO - Cicel T. Aarrestad – teams  

10.03 Helse Vest brukeropplæring - Cicel T. Aarrestad – teams 

04.05 Årsmøte Funkis - Cicel T. Aarrestad – teams 

22-24.10 Ledersamling og 50 års jubileum Norilco, 5 deltakere fra Sør-Rogaland på Scandic (Jorunn 

Samuelsen Movold, Kåre Thomsen, Camilla Tjessem, Jane Soma og Cicel T. Aarrestad)   

25.11. kreftforeningens 15 års jubileum, Kåre Thomsen deltok  

  

LMS  

Mage og tarmkreftkurs 9.3 og 16.3, Halvor Hebnes og Ellen Gjersdal var våre representanter 

Mage og tarmkreftkurs 21.9 og 28.9, Halvor Hebnes og Ellen Gjersdal var våre representanter 

Stomikurs 12.01 og 14.1, Kåre Thomsen og Cicel Aarrestad bidro fra Norilco – teams  

Stomikurs 20. og 24.4, Kåre Thomsen og Cicel Aarrestad bidro fra Norilco – teams 

Stomikurs 19. Og 21. Oktober, Kåre Thomsen og Cicel T. Aarrestad bidro fra Norilco – teams  

 

Elevsamlinger – stengt hele våren 

20.10 med FFO ved Cicel T. Aarrestad   

21.10 med FFO ved Cicel T. Aarrestad   

23.11 med FFO ved Cicel T. Aarrestad, Kåre Thomsen    

 



Brukerutvalg og prosjekt medlemmer fra Norilco Sør-Rogaland er representert i: 

- Fylkesrådet for funksjonshemmede (FFF) representant Ulf Torkelsen, 1.11.19-. 6 møter i 2021, 
3 på teams/3 fysiske og behandlet 104 saker. 

- Interessepolitisk utvalg FFO – Cicel T. Aarrestad – 6 møter  

- Styremøter og strategisamling FFO - Cicel T. Aarrestad – 4 møter 

- Regionalt brukerforum Helse vest –(Kreftforeningen) Halvor Hebnes 2019 -    

- User Advisory Board - eHealth@Hospital-2Home, UIS – Halvor Hebnes fra 2018-.   
- Prosjekt i regi Kreftforeningen – Data – brukervennlighet - Halvor Hebnes - ikke aktivt 

- Helse Stavanger, brukerutvalg, vara 2020 – ikke innkalt – valgt av kreftforeningen 

- Samarbeidsprosjekt Kreftforeningen-Norilco – Halvor Hebnes - 2021 

- Regionalt brukerutvalg helse vest – Cicel T. Aarrestad valgt som vara 2021-22-ikke innkalt 

- Brukerutvalg Hå kommune – May Rita Hadland, 5 møter. 

 

Styret i NU Sør-vest  

Året har vært preget av Covid-19, og derfor ikke hatt noen fysiske aktiviteter. Årsmøtet til NU Sør-

Vest ble avholdt digitalt, hvor vi også dekket mat for deltakerne og det ble trukket en gave av dem 

som deltok. Ellers har vi holdt dialogen med ungdommen både via NU Sør-Vest sin Facebookgruppe, 

og på e-post. NU Sør-Vest har 2 aktive likepersoner, og vil fortsette å jobbe med å få flere unge 

likepersoner i distriktet. NU Sør-Vest tilhører 3 distriktsavdelinger; NORILCO Sør-Rogaland, NORILCO 

Vest-Agder og NORILCO Aust-Agder. Camilla har vært ungdomskontakt for alle de tilhørende 

distriktsavdelingene i perioden. NU Sør-Vest har fått frifondsmidler fra NORILCO Ungdom sentralt. 

Noe av midlene gikk til det digitale årsmøtet, og noe av det gikk til julegaver som vi sendte ut til alle 

ungdommene tilhørende NU Sør-Vest. Vi måtte betale noe frifondsmidler tilbake, ettersom vi ikke 

fikk brukt opp alt grunnet ingen fysiske aktiviteter i 2021 for ungdomsgruppen. Det var flere 

ungdommer som deltok på NORILCO sitt 50 års jubileum, hvor 4 av ungdommene var tilhørende NU 

Sør-Vest. Medlemstallet til NU Sør-Vest i 2021 har vært 43 medlemmer. Dette er 2 opp fra sist år, og 

det er også flere medlemmer som har gått ut av aldersgruppen over 35 år, og derfor regnet under NU 

Sør-Vest lenger. Så alt i alt, holder vi ett stigende medlemstall. 

 



Handlingsplan for NORILCO Sør-Rogaland 2022 – 50 år 
 
NORIL Co’s grunntanke er at opererte som har tilpasset seg en hverdag med stomi/reservoar, har 
gjort erfaringer som kan være til hjelp for andre som står foran eller har gjennomgått en slik 
operasjon. 
 
Våre delmål er:  

• Drive opplysende og veiledende virksomhet  

• Dette gjøres blant annet gjennom vår hjemmeside på norilco.no, gjennom vår lukkede 
gruppe på facebook; Norilco Sør-Rogaland, gjennom medlemsinformasjon via post, SMS 
eller epost og gjennom medlemsaktiviteter som samlinger, kurs og aktivitetsgrupper.  

• Vi skal delta på stomikurs og mage og tarmkreftkurs i samarbeid med LMS (Lærings og 
mestringssenteret), delta i undervisningsopplegg via FFO (funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon) og ellers stille på stand når dette er hensiktsmessig. 

• Drive besøkstjeneste - alle som er opererte skal få tilbud om besøk av en likeperson, også 
pårørende, barn og deres foreldre.  

• Dette søkes gjennomført gjennom et tett samarbeid med Stavanger universitet sykehus, 
via stomisykepleiere og kontakt med de aktuelle avdelingene.  

• Vi fortsetter vårt samarbeid med LMS (Lærings –og mestringssenteret, SUS)  

• Vi vil arbeide aktivt for å dekke behovet for likepersoner innenfor de ulike 
operasjonstypene og at det er geografisk god dekning av likepersoner  

• Søke samarbeid med andre NORILCO avdelinger som det vil være naturlig å samarbeide 
med. 

• Arbeide for best mulig tilgjengelig utstyr for stomi- og reservoaropererte  

• Bidra med kundenøytral informasjon om nye produkter gjennom å invitere leverandører 
til medlemsmøter og/eller stormøte.  

• Henvise til bruk av stomisykepleierne og deres kunnskap.  

• Søke kontakt og samarbeid med helsepersonell  

• Fortsette med et tett samarbeid med sykehus og stomisykepleiere.  

• Tilby informasjon om NORILCO og være åpne for å holde foredrag for hjemmesykepleien 
mv. i regionens kommuner, gjerne i samarbeid med FFO 

• Invitere helsepersonell til våre møter/arrangement 

• Samarbeide med Kreftforeningen og andre naturlige samarbeidspartnere, om å bedre 
situasjonen for kreftrammede pasienter og nærstående slik at de får best mulig livskvalitet. 

• Sette fokus på området erfaringsutveksling og delta i arbeidsgrupper med 
kreftforeningen 

• Delta på fellesmøter og informere om tilbud til styre og medlemmer.  

• Støtte tiltak av felles interesse.  

• Utvikle organisasjonen.  

• Legge til rette for kurs og samlinger som bidrar til å skolere de tillitsvalgte herunder lokalt 
likepersonkurs samt delta/gi innspill til likepersonkurs for kreft 

• Drive opplysende informasjon om NORILCO og hvilke tilbud som finnes for våre 
medlemmer  

• Oppfordre til aktiv deltakelse  

• Gjennomføre / informere om samlinger for de ulike aldersgruppene, samt å avholde 
medlemsarrangementer.  

• Samarbeide med FFO, Kreftforeningen og andre organisasjoner det vil være naturlig å 
søke samarbeid med. 

 



INNTEKTER:
Regnskap 31.12.2021 B-2022 B-2021

Driftstilskudd fra NORILCO sentralt 79 126 80 000 79 000
Tilskudd helseforetak 20 000 40 000 20 000
Tilskudd kommune/fylkeskommune
Momskompensasjon 5 935 6 000 13 000
Fond, legater o.l. 
Sponsor og gaver 5 000
Egenandeler 8 128 40 000 20 000
Grasrotandel 21 922 20 000 18 000

 Bingo / lodd og annet salg 
 Ungdomsarbeid (øremerkede midler)  
 Andre inntekter  825 1 000 1 000
SUM INNTEKTER 135 937 187 000 156 000

UTGIFTER: Regnskap B-2022 B-2021

Telefon/abonomenter/porto/gebyrer 4 763 4 000 8000
Rekvisita/trykk og kopi 380 3 000 8000
Regnskap 3 367 3 500 2800
Gebyr/finansielle kostander 480 1 000
Andre administrative kostnader 13 597 3 000 6000
Sum administrasjonskostnader 22 586 14 500 24 800

Lokale styremøter/utvalgsmøter 1 767 5 000 8 000
Deltakelse på Rep-møte/Ledermøte NORILCO 20 000 4 500
Deltakelse på sentrale arr. i NORILCO 7 638 10 000 6 000
Gaver/premier
Informasjonsarbeid/aksjoner/profilering 5 000 2 000
Andre organisasjonskostnader 469 1 000
Sum organisasjonskostnader 9 874 41 000 20 500

Medlemsmøter: Treff, turer, samlinger o.l. 40 020 150 000 98 500
Oppfølging/kursing av likepersoner lokalt 18 221 40 000 8 000
Likepersonstjenesten (besøk og samtaler) 9 988 15 000 40 000
Sum likepersonsarbeid 68 230 205 000 146 500

Ungdomsarbeid div. (møter, informasjonsarbeid o.l.)
Ungdomsarrangementer / turer 10 000 7 000
Sum ungdomsarbeid 0 10 000 7 000
Andre kostnader  
SUM UTGIFTER 100 690 270 500 198 800

OVER-/UNDERSKUDD 35 247 -83 500 -42 800

BALANSE Regnskap Budsjett
Kasse pr. 31.12.
Bank pr. 31.12. 326 459
Sum eiendeler 326 459 0

Egenkapital pr. 01.01. 291 212 326 459
Gjeld 
Årets over-/underskudd 35 247 -83 500
Sum egenkapital og gjeld 326 459 242 959

Dato Kasserer 

Likepersonsarbeid

Ungdomsarbeid  

Egenkapital og gjeld 

Budsjett for Norilco Sør-Rogaland (B-2022)

Administrasjon

Organisasjonsarbeid 

31.1.22



LOVER FOR NORILCO SØR-ROGALAND  

§ 1 Foreningens navn  
Foreningens navn er NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft - avdeling 
Sør-Rogaland.  
 § 2 Organisasjonsområde  
Foreningen er en distriktsavdeling i Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage- og 
tarmkreft.. Foreningen drevet på frivillig basis. Foreningen er partipolitisk uavhengig og 
livssynsnøytral.  Foreningen er begrenset til Sør-Rogaland. § 3 Formål og grunntanke 
 § 3.1 Formål  
Foreningens formål er å ivareta interesser til stomi-/reservoaropererte og mage-/tarmkreftrammede 
og for personer med sykdommer som kan føre til stomi-/reservoaroperasjon og mage-/tarmkreft i 
Sør-Rogaland. § 3.2 Arbeidsområder Foreningen arbeider for å sette fokus på rettigheter og omsorg 
for pasienter og deres pårørende samt økt satsning på forebygging, forskning og diagnostikk for 
personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.  
§ 3.3 Grunntanke. 
 Foreningens grunntanke er at opererte/rammede som har tilpasset seg en hverdag med 
stomi/reservoar og mage-/tarmkreft, har erfaringer som kan være til hjelp for pasienter som står 
foran/har gjennomgått en slik operasjon/situasjon. 
§ 4.1 Distriktsavdelingens virke   
Foreningen er en selvstendig økonomisk og juridisk enhet med de plikter og det ansvar dette 
medfører, men likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtektene er 
gjort gjeldende for hele organisasjonen. Distriktsavdelingens skal arbeide i samsvar med NORILCOs 
vedtekter, formål og grunndokumenter.   
§ 4.2 Distriktsavdelingenes medlemmer  
Medlemmer i NORILCO bosatt i Sør-Rogaland er medlemmer i distriktsavdelingen. Dersom et 
medlem ønsker det, kan medlemskapet knyttes til en annen distriktsavdeling. § 4.3 Registrering i 
frivillighetsregisteret. Foreningen er forpliktet til å registrere seg i enhets- og frivillighetsregistrert.  
§ 4.4 Inntekter  
Foreningen sin drift er basert på inntekter fra driftstilskudd fra sentralleddet, lokale og regionale 
støtteordninger og andre inntekter. Distriktsavdelingenes driftstilskudd beregnes på bakgrunn 
beregningsmodellen representantskapet i sentralleddet vedtar.     
§ 5.1 Æresmedlemmer  
NORILCOs hovedstyre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort en ekstraordinær 
innsats for foreningen eller for stomi-/reservoaroperertes og/eller mage-/tarmkreftrammedes 
særlige problemer, og som støtter opp om NORILCOs formål.  Forslag om æresmedlemskap kan 
fremsettes av hovedstyrets medlemmer og av distriktsavdelingene med begrunnelse innen 1. august. 
Hovedstyret utpeker æresmedlemmer på bakgrunn av de innkomne forslag. Æresmedlemmer har 
ikke organisatoriske rettigheter i foreningen med mindre de samtidig er hovedmedlem med gyldig 
medlemskap.  
 § 5.2 Organisatoriske rettigheter  
Gyldig medlemskap for hovedmedlem innebærer fulle organisatoriske rettigheter og er en 
forutsetning for å inneha eller stille til verv i alle organisasjonsledd. Nye medlemmer innmeldt etter 
1. oktober betaler redusert medlemsavgift, men har fulle organisatoriske rettigheter fra og med 
innmeldingsdato. Den reduserte avgiften fastsettes av representantskapet.  Gyldig medlemskap 
innebærer at man har betalt kontingent for forrige og inneværende kalenderår.  
§ 6 Årsmøte   
Årsmøtet er distriktsavdelingens høyeste myndighet. Kun medlemmer med gyldig medlemskap i 
foreningen, kan stemme på distriktsavdelingens årsmøte. Gyldig medlemskap for hovedmedlem 
innebærer fulle organisatoriske rettigheter. Betalt kontingent for inneværende og foregående år er 
en forutsetning for å inneha eller stille til verv i foreningen.   
  



§ 6.1 Tid for årsmøte   
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  
§ 6.2 Innkalling til årsmøtet  
 Innkalling til årsmøtet skal, sammen med kunngjøring av saksliste, skje skriftlig til alle medlemmer i 
distriktsavdelingen senest fire uker før årsmøtet.  
§ 6.3 Frister for årsmøte   
Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være innsendt til styret senest to uker før 
årsmøtet.  Dersom årsmøte i en distriktsavdeling ikke blir holdt senest to måneder etter fristens 
utløp, kan hovedstyret gjennomføre årsmøte for lokallagets regning.  
§ 6.4 Ekstraordinært årsmøte   
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når avdelingens styre eller 1/5 av medlemmene i avdelingen 
skriftlig krever det og samtidig opplyser hvilken sak som ønskes behandlet. Innkalling til 
ekstraordinært årsmøte med saksliste skal skje skriftlig til alle distriktsavdelingens medlemmer innen 
én uke før møtet finner sted.  
§ 6.5 Saksliste for årsmøtet  
Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:   
• Konstituering av årsmøtet.  
• Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet.  
• Valg av to protokollunderskrivere.  
• Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes.  
• Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte.  
• Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår.  
• Innkomne saker.   
• Valg av styre.  
• Valg av valgkomité.  
• Valg av revisor:   
a) to eller flere regnskapskyndige   
b) en registrert eller statsautorisert revisor, eller en autorisert regnskapsfører som objektivt kan 
utføre revisjonsoppdraget  
• Vedtektsendringer kan meldes inn som sak. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.  
Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret til sammen består av medlemmer som 
er personer med stomi, reservoar og/eller mage-/tarmkreft eller pårørende til disse.  
§ 6.6 Gjennomføring av årsmøtet  
Årsmøtet ledes av møteleder som velges ved møtets åpning.  For å kunne la seg velge til styret samt 
å delta i møtets forhandlinger med tale-, forslags- og stemmerett må man ha betalt kontingent for 
forhenværende eller inneværende år.  
§ 6.7 Valg og beslutninger  
Foreningen følger sentralleddets vedtekters valgbestemmelser omtalt i § 28. Alle valg skal foregå 
skriftlig dersom det foreligger flere forslag til samme tillitsverv, eller når et medlem ber om det. 
Forøvrig skjer behandlingen gjennom åpne avstemninger. Beslutninger treffes ved alminnelig flertall 
(dersom annet i ikke er beskrevet som unntak i vedtektene.)  
§ 6.8 Protokoll   
Alle forslag, vedtak og valg føres inn i protokollen som skal godkjennes av de valgte 
protokollunderskriverne.  
§ 7 Foreningens styre   
a) Styret er distriktsavdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for 
driften av foreningen. 
 b) For at nytt styre og årsmøtet skal godkjennes, må styret bestå av minimum 3 personer. 
 c) Medlemmer av NORILCO kan velges til organisasjonsledd, utvalg og komitéer som er nedfelt i 
vedtekten. Forutsetning for å bli tillitsvalgt i NORILCO er at man har et aktivt medlemskap og at man 
ikke har forfalt gjeld til NORILCO.  
 



§ 7.1 Styremøter   
Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av distriktsavdelingens midler tilsier 
det.  
§ 7.2 Styrets vedtaksdyktighet  
Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet 
har lederen dobbeltstemme.  
§ 7.3 Protokoll fra styremøter   
Det skal føres protokoll for styremøtene. Protokollen godkjennes på neste ordinære styremøte.  
§ 7.4 Habilitet 
Ved behandling av saker der vedkommende styremedlem har direkte interesser, plikter 
vedkommende å melde sin inhabilitet.  
§ 8 Foreningens økonomi   
Leder og kasserer samt tillitsvalgte som tegner/underskriver på vegne av distriktsavdelingen, kan ikke 
være ektefelle/samboere eller i nær familie i rett opp-/nedstigende linje.  
§ 9 Foreningens rapportering   
Årsrapport på fastsatt skjema med tilhørende årsberetning og årsregnskap samt rapportering på 
likepersonaktivitet, skal sendes administrasjonen uoppfordret innen den 15. april hvert år.  
§ 10. Vedtektsendringer  
Endring av vedtektene må behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.  
§ 11. Oppløsning  
Forslag om oppløsning eller deling skal forelegges NORILCOs hovedstyre.  
  

  

Vedtekter for NORILCO avdeling Sør-Rogaland.  

Der hvor det er geografisk hensiktsmessig, eller på annen måte ønskelig, kan det opprettes lokallag. 

Opprettelsen av slike lag skal godkjennes av distriktsavdelingen og hovedstyret.  

Lov utarbeidelse  

Avdelingen kan utarbeide egne vedtekter med bakgrunn i gjeldende mønstervedtekter. Avdelingens 

vedtekter vedtas av avdelingens årsmøte etter mønstervedtekter fra hovedstyret. Godkjenning av 

nye lover, tillegg i vedtekter eller endringer av gjeldende vedtekter, har ikke tilbakevirkende kraft.  

Tillitsvalgte i avdelingen:  
Distriktsavdelingens styre blir valgt av årsmøtet. Styreleder blir valgt for ett år om gangen, de øvrige 
styremedlemmer blir valgt inn i styret for to år. Styret konstituerer seg selv.  
Styreleder har den daglige ledelsen av foreningen. Styreleder kan ikke fungere som kasserer. 
Styreleder velges på årsmøtet ved særskilt valg  
Styreleder velges for 1 år om gangen.  
Nestleder kan ikke fungere som kasserer. Nestleder kan fungere som sekretær og overta leders 
funksjoner i dennes fravær.  
Kasserer tar hånd om kassen og fører regnskap. Utbetalinger skjer i samråd med leder og alle bilag 
attesteres av styreleder.  
 Likepersonsleder  
Avdelingens styre kan utarbeide instruks for likepersonslederen. Likepersonsleder organiserer 
avdelingens likepersonstjeneste som innebærer å organisere besøk og stå for den daglige kontakten 
med sykehus og aktuelle avdelinger, samt besørge at de som etterspør det, får besøk av en 
likeperson fra likepersontjenesten/besøkstjenesten. Likepersonslederen skal også kunne formidle 
kontakt mellom pårørende. Likepersonslederen skal tilrettelegge kurs og utstillinger, dersom ikke 
annet blir avtalt innad i styret. Kursbevis, undertegnet av HS` leder, utstedes til kurs i NORILCOs regi 



under forutsetning av at: A - kursprogram, deltakerliste, evaluering og referat blir tilsendt 
sekretariatet. B – Kursets innhold er godkjent av HS eller dets arbeidsgruppe.  
  
De likepersoner som er med i likepersonarbeidet skal etter regning ha dekket sine faktiske utgifter.  
Leder av grupper/utvalg Dersom det i avdelingen blir nedsatt komitéer eller utvalg for spesielle 
oppdrag eller oppgaver, bør leder for slike grupper være medlem av avdelingens styre.  
 
Valgkomité Distriktsavdelingens styre innstiller, og årsmøtet velger, komité på tre medlemmer. 

Komitéen konstituerer seg selv. Styret kan fungere som valgkomité.  

Revisor Årsmøtet velger to regnskapskyndige eller en autorisert revisor.  Revisors oppgave er å påse 
at regnskapet blir ført etter vanlige retningslinjer og god regnskapsførsel.  
Revisors skal påse at det foreligger styregodkjennelse på utgifter utover rent rutinemessige. Alle bilag 
skal være attestert avdelingens leder. Revisor kontrollerer at kassabeholdning og bankinnskudd opp 
mot de i regnskapet oppførte beløp. Regnskapet skal følge kalenderåret. Regnskapet kan revideres 
fortløpende i kalenderåret eller ved årsavslutning. Uregelmessigheter skal meddeles avdelingens 
styre.  
 Til hvert årsmøte skal det fremlegges en revisorrapport som skal konkluderes med anbefaling 
overfor årsmøtet om godkjennelse av regnskap eller ikke godkjennelse. Mangler i regnskapet av 
prinsipiell karakter bør inntas i revisorrapporten. Godkjennes regnskapet av årsmøtet, gis samtidig 
styret ansvarsfrihet.  
  

Æresmedlemmer  

Æresmedlemmer blir invitert som gjester til julemøte, på DA`s regning.  

Tillitsvalgte Alle tillitsvalgte medlemmer plikter etter beste evne å utføre de oppgaver de blir pålagt i 

pakt med NORILCO's lover og HS-vedtak.  

Den i styret, eller den som blir utpekt av styret, til å ha ansvar for gjennomføring av medlemsmøter, 

eller er ansvarlig for gjennomføring av turer og lignende, skal ha dekket sine utgifter etter regning.  

DA betaler eventuelle egenandeler for den som er ansvarlig for å gjennomføre turer og 

arrangementer for medlemmer/likepersoner.  

Styremedlemmer får dekket egenandel for julebordet arrangert i regi av DA. 

Alle tillitsvalgte plikter å underskrive taushetserklæring og følge denne etter offentlige lover.  

Retningslinjer for å unngå seksuell trakassering.  

1. Behandle alle med respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling 
som kan oppleves som krenkende.  
2. Unngå berøring som kan oppleves som uønsket  
3. Unngå uttrykk, vitser og uttalelser som omhandler medlemmers kjønn, funksjonsnedsettelse eller 
seksuell legning, på en negativ måte. 
 4. Tilstreb å ha begge kjønn representert i støtteapparat som håndterer varslere.  
5. Ikke tilby noen form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur. 
6. Vise måtehold med alkohol  
7. Respekter andres «nei» 
 8. Tydeliggjør for deltakere på samlinger hvor varsler skal meldes og om det finnes anonym måte å 
varsle på.  
9. Grip inn og gi varsel til ledelsen dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.  
 



 Håndtering av varsler.  

Styrene i NORILCO – HS, DA, NU og LUL har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og 

overholdes av organisasjonen. Tillitsvalgte som blir kontaktet om uønsket seksuell oppmerksomhet 

skal ta alle slike henvendelser på alvor og umiddelbart følge opp henvendelsen. Varsler om 

trakassering eller krenking av seksuell karakter kan meldes direkte til tillitsvalgte. DA`s styreleder har 

et særlig ansvar for å følge opp eventuelle varsler. Ved mistanke om seksuelle overgrep, gjentatt 

trakassering eller andre alvorlige krenkelser skal hovedstyreleder varsles så raskt som mulig.  

  

Konflikthåndtering   

Det er ønskelig at konflikter:  
• Håndteres i tråd med Arbeidsmiljøloven som om det er et regulært ansettelsesforhold  
• Avdekkes og løses på en saklig og ivaretakende måte  
• Forebygges ved at alle i organisasjonen kjenner til hvordan foreningen håndterer konflikter  
• Håndteres tidlig og ikke eskalerer  
  

Ansvar for konflikthåndtering:  

• Den som har ansvar må selv ikke være en del av konflikten  
• Styreleder er ansvarlig for å tilkalle nødvendig kompetanse for å løse konflikten  
• Leder for hovedstyret, med bistand fra sekretariatsleder, har ansvar dersom konflikten ikke lar seg 
løse i DA.  
• Kontrollkomitéen er siste instans for konflikthåndtering  
  

Håndtering av konflikter:  

• Avklaring – vurdere behov for å iverksettende undersøkelser  
• Undersøkelse – Hvem er involvert? Hva er det uenighet om? Hva kan en gjøre og hvordan kan en 
løse konflikten? 
 • Tiltak – Må være fokusert på løsninger. Tiltak skal tilstrebe dialog mellom partene, med ambisjon 
om at de skal forstå hverandres perspektiver bedre. - Konflikthåndtereren må dokumentere 
håndteringen av saken skriftlig. - Konflikthåndtereren ser til at partene kommer i dialog med 
hverandre så raskt som mulig for å løse misforståelser og/eller samarbeidsproblemer. 
 • Oppfølging – inngått avtale evalueres på felles møte senest 30 dager etter at den er inngått. Nye 
tiltak iverksettes om nødvendig.  
  

Fortrolighet. Tillitsvalgte, likepersoner eller menige medlemmer av foreningen, som ikke er en del av 

konflikten eller håndteringen av den, har ingen innsynsrett. Alle konflikter skal håndteres fortrolig. 

Eventuell informasjon som gis av konflikten skal være av generell karakter.  

 Distriktsavdelingen plikter å følge de retningslinjer som er lagt til grunn i vedtektene, bestemt av 

representantskapet 


