
Protokoll for møte nr. 1 

Dato: 9. februar 2022 

Sted: Teams 
TILSTEDE: CAMILLA TJESSEM, RONNY NESS, INGALILL ARNSEN KRISTENSEN OG KINE SVINDLAND-KVAMSØ (SAK 8 

- 14)  

ELISABETH FIDJELAND DELTAR FRA SEKRETARIATET.   

REFERENT: ELISABETH FIDJELAND 

FRAVÆRENDE: ANIKKEN NORHAUG, KRISTINE JOHANNESSEN, PATRICK RIISE 

 

Sak Tittel og orientering 

1/22 Godkjenning av saksliste og referat 

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

Vedlegg sak 1: Referat fra møte 5.  

 

Innstilling: Sakslisten og referatet godkjennes uten endringer. 

2/22 Oppdateringer fra HS og foreningen 

• Bemanning i sekretariatet: Det skal utlyses en ny stilling, tilsvarende 
stillingen Malin tidligere hadde, men med litt mer fokus på 
kommunikasjon.  

• Det arbeides med en navnendring i NORILCO. Hovedstyret har vedtatt at 
de ønsker å starte prosessen med navnendring, men det må vedtas på 
representantskapsmøte for at det skal gjennomføres. Styremedlemmer i 
DA og NU inviteres inn til et informasjonsmøte med styreleder Jane 

Halvorsen, 15. februar kl 18.00.    
• Det skal holdes et eget likepersonskurs for personer med kreftbakgrunn i 

mai. Målet er å få med 10 nye likepersoner.  

• Støtten fra Fordelingsutvalget kommer i år på 261 082 kr. Det er en 
økning på ca 11 000 kr.  

• Det ble søkt om midler til vinterleiren gjennom en tilskuddsordning som 
vi tidligere har mottatt støtte fra. I avslaget sto det at de hadde sett på 
vår hjemmeside at vinterleiren var avlyst og at de derfor avslo vår 
søknad.  

• Det er viktig at det rekrutteres flere medlemmer under 26 år. Med 
utgangspunkt i medlemslister fra 2021 ville vi falt ut av Frifond-ordningen 
med kun 5 færre medlemmer under 26 år. Det betyr at vi ikke lenger ville 
mottatt støtte til aktiviteter i lokallagene. Ideer til rekruttering som ble 
trukket frem var å presentere NORILCO i sosiale medier. Bruke videoene 
som ble laget under jubileumsåret, og at innlegg som deles i sosiale 
medier også deles av styremedlemmer. Men førsteprioritet er å starte 
med lokale aktiviteter igjen.  

• Ingalill informerer om HS-møte som var 4. – 6. februar. 
HS ønsker å hedre en av de frivillig i NU som har gjort stor innsats under 
pandemien. Elisabeth følger opp. De ønsker også informasjon om hvem 
som deltar på NOA.  

• Vi setter en plan over hvem som deltar på HS møtene fremover. 
4. – 6. feb: Ingalill 



23. – 24. april: Camilla  
9. – 10. juni: 
2. – 4. sept:  
18. – 20. nov:  

• Det er opprettet en Facebook side for tillitsvalget i NORILCO. Her kan alle 
med tillitsverv i NU bli medlem.  

 
Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

3/22 Nytt fra lokale ungdomslag 
Styremedlemmene orienterer om status fra de ulike lokallagene.   
Alt av bilag for 2021 er sendt inn og har blitt ført i regnskapet. 
 
NU Vestland 
Med Patricks fravær fra møte har ingen vært i kontakt med Vestland.    
 
NU Sør-Vest 
Camilla orienterer. Nord-Rogaland ønsker flere aktive ungdommer. Disse kan evt. tas 
under NU Sør-Vest. NU Sør-Vest kjører årsmøtet digitalt, hvor medlemmene som 
deltar får kjøpe mat på utlegg, og det trekkes en premie av dem som deltar. 
Planlegger en fysisk aktivitet etter hvert, hotellhelg og annen aktivitet. NORILCO Sør-
Rogaland skal ha et jubileum i slutten av april. Da vil ungdommene få sponset 
overnatting.  
 
NU Trøndelag 
Kine orienterer. Det har vært stille i lokallaget. Har en utfordring med hvem som skal 
overta styreverv i lokallaget etter Kine og Lena.  
 
NU Nordland 
Ingalill orienterer. Årsmøte 7. mars er planlagt digitalt. Det har blitt lagd en 
aktivitetsplan for året. Ønsker blant annet å gjennomføre et medlemstreff på Mo.  
 
NU Oslo og Viken 
Det var stort sett voksne medlemmer (+35) som har deltatt på yogakurset så Norilco 

Oslo (Jorid) har tatt over kurset. Det har vært ganske mange deltakere ca. /over 10 

stykker. Spadagen - det har meldt seg 10 personer. 5 av dem meldte avbud en dag før 

aktiviteten (når vi sendte påminnelsen) eller samme dag på morgenen. Grunnene var 

ulike, men stort sett korona og at de ikke vil utsette seg for smitte. 5 personer deltok 

til slutt på Spadagen. Bra stemning med badstu, basseng, en god, avslappende 

massasje og en profesjonell ansiktsmaske. Lite folk på spa. God mat. Det var koselig 

og alle var fornøyde med kvelden.  

 
Innstilling: Styret tar saken til orientering.   

4/22 Arbeidsprogram og årsmelding 

Gjennomgang arbeidsprogram. Alt ajour.  
Det er laget et utkast til nytt arbeidsprogram for kommende periode. Utkastet skal 
vedtas på ungdomskonferansen.  
Se sist protokoll for arbeidsfordeling ift. Årsmeldingen. Frist for å skrive ferdig 
31.mars.  
 
 



Innstilling: Styret vedtar en frist for å skrive ferdig årsmeldingen.  

5/22 NORILCO-mail og NUs Facebookside 
Gjennomgang av mailen og facebooksiden. Har kommet inn noen mailer om 
brukerutvalg og spørreundersøkelser. Disse er videresendt til Elisabeth for evt. 
videreformidling til dem det gjelder eller deling på Facebooksiden.  
Det er lagt en ny ansvarsliste for Facebooksiden som ligger på styregruppen.  
 

Innstilling: Styret tar saken til orientering. 

6/22 Tildeling av frifondsmidler 
 
Støtten fra Frifond kom i år på 211 474 kr. Midlene er fordelt til LUL ut ifra vedtatt 
fordelingsnøkkel. LUL fikk også beholde midlene de ikke hadde klart å bruke opp fra 
2021, som følge av at det har vært vanskelig å gjennomføre aktiviteter.   
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

7/22 Vinterleiren og aktiviteter 2022 
Det ble besluttet at vinterleiren ble avlyst grunnet smittesituasjonen, samt at vi 
måtte avbestille hytten innen 1 mnd før ankomst for å få refundert.  
Vi mottok ingen negative reaksjoner på avlysningen. Penger fra Sjusjøen har blitt 
tilbakebetalt.  
 
Aktiviteter fremover er ungdomskonferanse 9. – 10. juni. 
NU ønsker også å ha et webinar med et aktuelt tema for medlemmene. Det skal lages 
en avstemning med aktuelle temaer som skal legges ut på Facebook. Elisabeth følger 
opp og lager avstemning. Ønsker å gjennomføre webinaret før påske.   
 
Innstilling: Styret vedtar en plan for gjennomføring av webinar.  

8/22 NU i NORILCO-nytt  
Årets produksjonsplan for NORILCO-nytt finner du her:   
https://www.norilco.no/om-oss/redaksjonen/frister-for-bidrag-og-annonser-2022 

 

Norilco Nytt 2022 

 

• Utgave 1: Frist 28.01. NU Oslo skrev en kort tekst om Spadag.  

• Utgave 2: Frist 19.04, Skrive om webinaret. Hva skjer i de lokale 

ungdomslagene. Unge likepersoner.  

• Utgave 3: Frist 26.08 

• Utgave 4: Frist 11.11  

 

Innstilling: Styret vedtar hva det skal skrives om til neste blad.  

9/22 Sosiale medier 

Planen for instagram-kontoen i 2022 er å legge ut mer fra aktiviteter. Det kan også 

legges ut fra lokale aktiviteter. Elisabeth sender mail til LUL om å dele bilder fra lokale 

aktiviteter. Ingalill er ansvarlig for instagram fremover.  

Har ikke fått årsoversikten til tarmbanden ennå. Hvis vi får et årshjul kan man da 

vurdere om man ønsker å bidra.  

Kan vurdere å begynne å bruke Tiktok. Det kan skrives ned som en ide til det nye 

styret.  

https://www.norilco.no/om-oss/redaksjonen/frister-for-bidrag-og-annonser-2022


 

Innstilling: Styret legger en plan for sosiale medier og fordeler ansvar for 

Instagramkontoen.     

10/22 Ungdomskonferansen 2022 

Det skal settes opp ett arbeidsmøte for Camilla og Elisabeth for gjennomgang av 

sakspapirer og vedtekter i løpet av februar. Det vil også settes opp et nytt styremøte 

kun for forberedelser til ungdomskonferansen. Ungdomskonferansen er samme helg 

og samme plass som representantskapsmøtet, Scandic City hotell i Fredrikstad. 

Invitasjonen må sendes ut innen 28.mars. Camilla kan ikke delta denne helgen.  

 

Ønsker å vedta felles vedtekter for alle LUL slik at de slipper å ha sine egne.  

Valgkomiteen vil begynne å ringe rundt i uke 7. Veldig fint om man kan sende inn 

forslag til Glenn hvis man vet om noen aktuelle.  

Utbetaling av honorar på 2000 kr til styreleder og 1000 kr til styremedlemmer og 

varamedlemmer, utbetales når styreperioden er over.   

 

Innstilling: Styret vedtar en plan og fordeler ansvar for planlegging av 

ungdomskonferansen 2022.  

11/22 NOA-møte  

NOA møtet skal være i Island 18. – 20. mars. Det er byttet dato nå nettopp. Styret vil 

ta en vurdering om de skal sende 2 eller 3 stk. Må gi beskjed innen 12 februar. Styret 

ønsker å sende 3 personer hvis økonomien tillater det. Camilla vil kontakte Roy for 

mer informasjon om reise og kostnader.  

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

12/22 EOA-møte  

Det er planlagt at EOA skal være 6. – 10. april i Italia.  

Hvem som skal bli med må tas over facebook.  

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

13/22 Informasjonsmøte for arbeide med navneendring NORILCO 

Forslag om idémyldring i forkant av informasjonsmøte 15. februar. Det oppfordres til 

å bli med på informasjonsmøte om navnendring, og gjerne sende forslag hvis man 

har noen på forhånd. 

 

Innstilling: Styret tar saken til orientering.  

14/22 Neste møte 

Det neste sytemøte vil gjennomføres i løpet av april i uke 17.  

 

Innstilling: Neste styremøte avholdes i uke 17.  

 

 


