SAKSPAPIRER
NORILCO -Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft

Representantskapsmøte
Fredrikstad
10. til 12. juni 2022

NORILCO – Representantskapsmøte 2022

Program
Program
Fredag:
12:00 til 15:30 Ankomst og innsjekking på hotellet
15:45 Tur til Gamlebyen i Fredrikstad
18:30 Retur til hotellet
19:30 Felles middag
21:00 Sosialt samvær
Lørdag:
9:30 Åpning av Representantskapsmøte med følgende dagsorden
1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden.
2. Presentasjon av styrets beretning
3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning
4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning
5. Endringer i vedtektene
12:30 Lunsj
13:30 Representantskapsmøtet fortsetter
6. Fastsettelse av handlingsplan for styreperioden.
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder fastsettelse kontingent, fastsettelse av tilskudd og
fordeling til distriktsavdelinger samt fastsettelse av styrehonorar.
8. Valg av hovedstyre
9. Valg av valgkomité
10. Valg av kontrollkomité
11. Valg av statsautorisert revisor
12. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte
13. Avslutning
16:00 Avslutning representantskapsmøtet
20:00 Middag
Søndag:
09:00 Distriktsavdelingenes time
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10.00 Pause med utsjekk
10.15 Kurs og utstilling

Kl.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

10:15

Roller og holdninger i

Dokumentlagring

Utstillertorg Speed date

Roller og holdninger i

Dokumentlagring

styret
11:15

Utstillertorg- Speed date

styret
12:15

Dokumentlagring

Utstillertorg Speed date

13:15 Lunsj
14:00 Avreise
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Sak R1/22 – Møteledelse, forretningsorden og dagsorden
Møteledelse
Hovedstyrets forslag til møteledelse for representantskapet
Det følgende er hovedstyrets forslag til møteledelse for representantskapsmøte 2022. Innstillingen
kan bli gjenstand for endring.

Ordstyrer
Rune Aale Hansen

Protokollføring
Sekretariatet pålegges å føre protokollen.

Protokollunderskrivere
En fra sittende styre samt en representant. Endelig innstilling fremlegges på representantskapsmøtet
da denne avhenger av hvilke representanter som kommer.

Tellekorps
Ingen innstilling. Velges under representantskapet blant deltagerne.

Redaksjonskomiteen
Ingen innstilling. Velges under representantskapet blant deltagerne.

Forretningsorden
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Hovedstyrets forslag til forretningsorden for NORILCOs representantskap

§ 1 Representantskapet
Representantskapet behandler de saker som er beskrevet i vedtektene.
Representantskapsmøte kan bare behandle og treffe vedtak i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§ 2 Representasjon
§ 2.1 Stemmefordeling og representanter
Jevnfør vedtektenes § 7.2 fordeles representantantallet etter følgende regel.
Distriktsavdelinger med 1 – 100 medlemmer gir 2 representanter og 2 stemmer
Distriktsavdelinger med 101 – 250 medlemmer gir 3 representanter og 3 stemmer
Distriktsavdelinger med 251 - 500 medlemmer gir 4 representanter og 4 stemmer
Distriktsavdelinger med 501 eller flere medlemmer gir 5 representanter og 5 stemmer.
Hver distriktsavdeling har alltid så mange stemmer som medlemstallet betinger på bakgrunn av
innbetalt kontingent pr. 31.12. selv om distriktsavdelingen bare sender en representant.
Bedriftsmedlemmer teller med i utregningen av distriktsavdelingens representanter og stemmer.
NORILCOs Ungdom sitt antall representanter beregnes etter samme modell som
distriktsavdelingene, jevnfør vedtektenes § 7.2, siste setning.

§ 2.2 Kontingentkrav
Jevnfør vedtektenes § 7.4 må representanter ha betalt kontingent i inneværende år.

§ 2.3. Observatører
Representantskapsmøtet er i utgangspunktet åpent for alle. Alle medlemmer i NORILCO har
anledning til å overvære representantskapet med talerett, jevnfør vedtektenes § 7.11, punkt 10. Ved
forslag kan representantskapet, med alminnelig flertall, velge å lukke møtet for ikke medlemmer.
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§ 3 Konstituering
Styrets leder presenterer forslag til godkjenning av innkalling og forslag til ordstyrer.
Møtet overlates så til valgt møteledelse som foretar opprop og telling av representantene.
Møteleder legger videre frem: godkjenning av fremmøtte delegater, forretningsorden, valg av
protokollførere, valg av protokoll underskrivere, valg av redaksjonskomité, valg av tellekorps,
fastsettelse av saksliste og fastsettelse av dagsorden, jamfør vedtektenes § 7.8.
Telling av representanter foretas videre ved endringer i antall tilstede.

§ 4 Forhandlinger
Møtet er åpent for tilhørere med mindre det lukkes av møtets flertall.

§ 4.1. Debatt
Debattene skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse.

§ 4.1.1. Hovedinnlegg
Hovedinnlegg tegnes ved visning av representant- eller observatørskilt. Til hovedinnlegg gis ordet for
inntil 3 minutter. Talere som ikke har hatt ordet til hovedinnlegg i gjeldende debatt prioriteres foran
talere som har hatt hovedinnlegg. Prioritering gjelder kun ved førstegangs tegning.
Møteleder kan utvide taletiden for enkelte representanter dersom det finnes nødvendig.

§ 4.1.2. Replikk
Replikk tegnes ved fremvisning av representant- eller observatørskilt med et ark bak. Det gis inntil to
replikker per hovedinnlegg, samt en svarreplikk. Til replikk og svarreplikk gis ordet for inntil 1 minutt.
Det kan gis tredjereplikk dersom et innlegg har vært rettet direkte mot en person.

§ 4.1.3. Til dagsorden, voteringsorden og saksopplysning
Til dagsorden gis ordet for å foreslå endringer i den fastsatte dagsorden.
Til voteringsorden gis ordet for å foreslå endringer i den foreslåtte voteringsorden.
Til forretningsorden gis ordet for å foreslå endringer i denne forretningsorden.
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Til saksopplysning gis ordet for å avklare rene faktiske forhold.
Til forretningsorden, voteringsorden og dagsorden gis ordet umiddelbart etter at pågående
hovedinnlegg med replikkveksling er avsluttet.
Til saksopplysning gis ordet umiddelbart etter at innlegget eller replikken tegningen kom under er
avsluttet.

§ 4.1.4. Skriftlig innlegg
Der gis anledning til å få sine innlegg lest opp av ordstyrer. Innleggene tegnes som beskrevet i
paragrafene 4.1.1 til 4.1.3.

§ 4.2. Votering
Votering gjøres som hovedregel ved håndsopprekning med fremvisning av stemmekort med
delegatnummer.
Dersom en distriktsavdeling forlanger det, skal møtedirigenten beslutte at det skal være skriftlig
avstemming.
Hver distriktsavdeling stemmer under ett, men fordeler sine stemmer som de selv ønsker. Skriftlige
avstemninger skal foregå på spesielt merkede stemmesedler som deles ut før hver avstemning.
Stemmer avgitt på andre enn de utdelte stemmesedler blir avvist. Det samme blir stemmer som blir
avgitt på annet enn det som er oppe til avstemning. Dersom det blir stemmelikhet, foretas det
loddtrekning.
Voteringer avgjøres normalt med simpelt flertall (flere stemmer for enn mot, blanke stemmer telles
ikke) og håndsopprekning.
Ved alminnelig flertall teller blanke stemmer mot.
Forretningsorden vedtas med alminnelig flertall og kan endres ved 2/3 flertall.
Vedtektene endres ved 2/3-flertall jevnfør vedtektenes § 23.1.
Kun forslag levert innen fristen oppgitt i innkallingen, kan tas opp til behandling. Det gis ikke
anledning til å stille endringsforslag til endringsforslag jevnfør nærværende forretningsorden § 4.4.
Forslag om prøvevotering tas opp til votering umiddelbart etter at det er foreslått. Prøvevotering kan
ikke omgjøres til gyldig votering. Debatten fortsetter etter talerlisten.
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Voteringer ved valg følger reglene under forretningsordenens § 5.

§ 4.3. Andre reguleringer av forhandlingene
§ 4.3.1. Protokoll
Det føres protokoll over forhandlingene. Denne inneholder oversikt over de tilstedeværende,
samtlige distriktsavdelinger som tar ordet, vedtak og stemmetall dersom stemmer telles.
Protokolltilførsler kan leveres av alle med forslagsrett. Disse må fremlegges muntlig i debatten og
skal være levert skriftlig innen møtets slutt. Andre representanter skal gis mulighet til å tilslutte seg
protokolltilførselen.

§ 4.3.2. Sette strek
Møtet vedtar å sette strek for debattene med simpelt flertall. Når strek er vedtatt satt gis det
anledning til å tegne seg under påfølgende hovedinnlegg med tilhørende replikkveksling.

§ 4.3.3. Stryke talerlisten
Møtet kan vedta å stryke resten av talerlisten uten at de som er oppført får ordet til debatten. Slikt
vedtak gjøres med 3/4-flertall og har umiddelbar virkning.

§ 4.4. Forslag
Alle forslag som ikke er til dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden skal leveres skriftlig.
Frist for levering av forslag er når strek settes i angjeldende debatt med mindre møtet, med simpelt
flertall, har vedtatt annen frist.
Forslag som trekkes av forslagsstiller kan opprettholdes av andre med forslagsrett selv om strek er
satt.

§ 5 Valg
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Absolutt flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater åpnes det for debatt.
Deretter foretas ny avstemning. Dersom ingen av kandidatene oppnår tillit ved absolutt flertall
holdes vervet ubesatt.
Alle valg i representantskapsmøtet skal være skriftlige, jamfør vedtektenes § 28.2, unntatt revisor.

§ 6 Andre bestemmelser
Spørsmål som ikke er regulert i denne forretningsorden avgjøres av møtet med alminnelig flertall.
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Saksliste

Hovedstyrets forslag til saksliste for NORILCOs representantskapsmøte 11. juni 2022.

R 01/22

Åpning av møte og godkjenning av innkalling
Valg av møteledelse og fastsetting av forretningsorden
Dagsorden og saksliste

R 02/22

Presentasjon av styrets beretning

R 03/22

Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning

R 04/22

Presentasjon av kontrollkomiteens beretning

R 05/22

Endring i vedtektene

R 06/22

Fastsettelse av handlingsplan for styreperioden

R 07/22

Fastsettelse av budsjett for to år, herunder
a. Fastsettelse kontingent
b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger
c. Fastsettelse av styrehonorar

R 08/22

Valg av hovedstyre

R 09/22

Valg av valgkomité

R 10/22

Valg av kontrollkomité

R 11/22

Valg av statsautorisert revisor

R 12/22

Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte

R 13/22

Avslutning
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Dagsorden og saksliste

Hovedstyrets forslag til dagsorden og saksliste for NORILCOs representantskapsmøte 2022

Tid

Sak

Behandling

Åpning av representantskapsmøte

09:30
10:00

Tittel og orientering

R 1/22

Vedtak

Godkjenning av innkalling, konstituering og
fastsettelse av forretningsorden og dagsorden
1.

Godkjenning av innkalling

2.

Valg av ordstyrer

3.

Godkjenning av fremmøtte delegater

4.

Forretningsorden

5.

Valg av protokollførere

6.

Valg av protokollunderskrivere

7.

Valg av redaksjonskomité

8.

Valg av tellekorps

9.

Fastsettelse av saksliste

10. Fastsettelse av dagsorden
10:30

R 2/22

Vedtak

Behandling av styrets beretning
Se saksfremlegg

11:00

R 3/22

Vedtak

Behandling av regnskap 2021
Se saksfremlegg

11:20

R 4/22

Vedtak

Behandling av kontrollkomiteens beretning
Se saksfremlegg

11:35

R 5/22

Vedtak

Behandling av vedtektsendringer
Endringsforslag presenteres med hovedstyrets
innstilling.
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Lunsj

12:30

13:30

R 6/22

Vedtak

Fastsettelse av handlingsplan for perioden
Se saksfremlegg

14:00

R 7/22

Vedtak

Fastsettelse av budsjett
a. Fastsettelse av kontingent
b. Fastsettelse av tilskudd til distriktsavdelingene
c. Fastsettelse av styrehonorar

14:30

R 8/22

Valg

Valg av hovedstyre
Valgkomiteen legger frem sin innstilling og
kandidatene presenterer seg.
a. Leder
b. Nestleder
c. 5 styremedlemmer
Evt. andre kandidater

15:00

R 9/22

Valg

Valg av valgkomité
Hovedstyret legger frem sin innstilling og
kandidatene presenterer seg.

15:15

R 10/22

Valg

1

Leder

2

Medlemmer

Valg av kontrollkomité
Valgkomiteen legger frem sin innstilling.
3 medlemmer

15:30

R 11/22

Valg

Valg av revisor
HS legger frem sitt forslag til revisor.

15:45

R 12/22

Vedtak

Fastsettelse av sted for neste
Representantskapsmøte
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16:00

R 13/22

Avslutning av representantskapsmøtet 2022
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Sak R 2/22 Hovedstyrets beretning for året 2021

Hovedstyrets beretning for året 2021
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Innledning
Hovedstyret har i 2021 arbeidet i tråd med formålsparagrafen, vedtektene og gjeldende vedtatt
handlingsplan. Arbeidet i organisasjonen gjøres gjennom stor innsats på alle nivåer i organisasjonen. I
2021 ble NORILCO 50 år og det er 2021 ble som 2020 sterkt preget av Covid-19 og restriksjoner satt
av myndigheter som hindret gjennomføring av aktivitet. På høsten 2021 åpnet det seg muligheter til
å gjennomføre noe aktivitet fysisk.
Vi ser tydelig viktigheten av at våre medlemmer møter NORILCO. Aktiviteten i distriktsavdelingene og
på de sentrale samlingene er viktig. Når denne aktiviteten stopper opp, er dette sårbart for NORILCO.
Når personer i vår målgruppe ikke får møte våre likepersoner eller være med på aktivitet er det
vanskelig å både rekruttere og ivareta nye medlemmer. Dette ser vi igjen både i medlemstall og i
aktivitet. Vi opplevde det samme i 2020.
Til tross for Covid-19 er det mye godt arbeid som er gjort i 2021. I denne beretningen vil vi gi deg som
leser en oversikt over hvordan organisasjonen har klart å gjennomføre den vedtatte Handlingsplanen
vedtatt av Representantskapet i 2020.
Jeg ønsker dere alle en god lesning

På vegne av hovedstyret

Jane Halvorsen
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Hovedstyret
Styret hatt følgende sammensetning i 2021:
Jane Halvorsen

Akershus

Styreleder, AU

Odd Magne Bekkelund

Østfold

Nestleder, AU

Annlaug Årflot

Romsdal

Styremedlem, AU

Hege Elisabeth Almaas

Sør-Trøndelag

Styremedlem

Katinka Hauge

Bergen

Styremedlem

Marianne Wik Kolstad

Finnmark når innvalgt.

Styremedlem

Senere flyttet til Vestfold
Jan Kjensli

Akershus

Styremedlem, vara AU

Camilla

Sør- Rogaland

NORILCO ungdom representant

Det er avhold 5 ordinære styremøter i 2021 samt flere arbeidsmøter grunnet Covid-19 og
jubileumsmarkering. I 2021 er det behandlet 140 saker.
Arbeidsutvalget (AU)
AU har bestått av styreleder, nestleder, og Annlaug Årflot styremedlem utpekt av og fra HS. I 2021
ble det avholdt 3 møter i 2021 og AU behandlet 22 saker. Utvalget har fungert som saksforbereder
for hovedstyret, med daglig leder Roy Aleksander Farstad som sekretær.
I 2021 hadde AU følgende sammensetning:
Leder: Jane Halvorsen
Nestleder: Odd Magne Bekkelund
Styremedlem: Annlaug Årflot
Vara: Jan Kjensli

Sekretariat og administrasjon
Sekretariatet arbeider på oppdrag fra Hovedstyret og har den daglige driften av organisasjonen. Det
er 4 fulle stillinger i NORILCO, men en stilling har siden november stått ubesatt. I slutten av 2021
valgte man å flytte kontor da huseier i Øvre Vollgate 11 solgte huset og ønsket at vi skulle flytte mot
en kompensasjon. I desember 2021 flyttet vi inn i Konges gate 6, som er i samme bygg som
Kreftforeningen har sitt hovedkontor. NORILCO deler kontor sammen med Brystkreftforeningen, Ung
Kreft, Sarkom, Carcinor og Melanom. Totalt er det 19 ansatte som skal jobbe på de kontorene.
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Sekretariatet har i perioden hatt følgende ansatte:
Roy Aleksander Farstad, daglig leder
Jacqueline Blum Mikula, fast ansatt kommunikasjonsrådgiver
Elisabeth Fidjeland, rådgiver for Likepersonstjenesten fast ansatt fra juni 2021.
Ina Merkesdal, frem til juni 2021
Malin Svinndal, fast politisk rådgiver frem til november 2021
Covid-19
Det er mye man kunne ønsket seg var annerledes med tanke på Covid-19. I planlegging og utforming
av året var det ikke forventet at pandemien skulle være en så stor del av hverdagen. Fra midten av
mars 2020 ble aktivitet stengt ned i NORILCO og var det i stor grad også frem til september 2021.
I begynnelsen var ting veldig usikkert og vi hadde ikke forventet at det skulle ta så lang tid før man
igjen kunne starte med aktivitet. Det har hele tiden for Hovedstyret vært fokus på medlemmers
sikkerhet og NORILCOs omdømme.

NORILCOs distriktsavdelinger
I perioden har avdelingene rapportert inn følgende aktivitet og økonomi.
Fordelingsresultat for 2020

Antall medl.
Avdeling
NORILCO Vest-Agder
264
NORILCO Østfold
330
NORILCO Nord-Trøndela
130
NORILCO Hedmark
179
NORILCO Bergen
596
NORILCO Buskerud
129
NORILCO Sør-Rogaland
341
NORILCO Aust-Agder
132
NORILCO Vestfold
230
NORILCO Finnmark
85
NORILCO Oppland
106
NORILCO Troms
225
NORILCO Nordmøre
65
NORILCO Sør-Trøndelag
273
NORILCO Romsdal
162
NORILCO Drammen
125
NORILCO Nord-Rogaland
116
NORILCO Telemark
139
NORILCO Oslo
489
NORILCO Akershus
342
NORILCO Sunnmøre
162
NORILCO Nordland
318
Sum / kontroll
4938
Verdi per enhet i kroner kr 140,34

Data fra distriktsavdelinger fra foregående år
Like
Lkepersons
personer
aktiviteter
Alle besøk Rekruttering
235
1
12
99
12
38
167
1
11
1
12
8
13
8
4
1
23
36
348
1
10
5
14
1
14
60
287
1
8
27
43
1
4
5
0
1
5
1
21
1
8
4
27
1
6
5
10
1
2
5
6
1
58
1
17
11
9
23
176
1
3
17
22
1

Personlige
besøk
111
92
3
3
119
4
132
27
0
2
12
5
2
25
95
12
28
0
88
8
4
36
808
kr

56
2
226
19
8
139
1879
26,34

11
6
27
6
12
16

1
1
1
1
1
1
kr

236
209,75 kr

23
3
56
5
7
17

Resultat

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
463 kr
213,82

Geografi
2 225,02
1 278,37
6 854,08
8 377,73
10 413,65
4 506,58
1 432,07
2 800,27
680,38
14 870,48
7 703,27
7 908,40
1 539,06
5 760,73
1 539,06
52,90

Egenkapital
404 462,95
330 315,99
168 178,68
73 207,00
322 260,04
443 349,00
202 634,00
74 331,83
154 907,87
93 260,00
68 548,35
112 168,55
68 079,88
113 850,00
200 181,28
454 468,39

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 432,07
4 677,33
138,85
1 503,81
1 539,06
11 766,81
99 000,00

kr
159 494,09
kr
14 299,34
kr
282 114,99
kr
80 447,00
kr
80 600,23
kr
221 675,30
kr 4 122 834,76

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sum kostnader
450 057,71
253 469,97
98 715,50
183 119,00
230 158,87
92 444,00
204 566,00
115 889,33
90 566,24
90 673,00
94 130,70
98 824,08
47 609,20
376 333,00
302 074,03
296 504,73

kr
kr
kr
kr
kr
kr

22 702,50
194 517,66
94 908,00
127 028,30
190 780,04
3 723 676,86

kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

68 605,00 kr
kr
kr
kr
kr
kr

Til utbetaling
77 641,37
69 101,47
34 996,33
44 903,89
121 971,80
5 000,00
79 110,02
35 952,31
40 213,04
34 261,34
31 631,60
47 729,27
17 554,57
60 524,42
43 404,26
28 828,18
31 470,12
31 342,87
98 344,99
58 087,79
34 646,31
73 284,03
1100000

Tabellen over viser utbetalinger som ble gjort til distriktsavdelingene i 2021. Som følge av
koronapandemien er beregningen av støtte gjort på bakgrunn av innrapporterte tall fra 2019. Det vil
si at distriktsavdelingene mottok den samme støtten som de gjorde i 2020.
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Nedenfor er en oversikt over aktivitet for 2021. Antall aktiviteter har vært sterkt redusert som følge
av koronapandemien, sammenlignet med tidligere år. I tråd med vedtatt rammebudsjett ble det
fordelt 1 100 000 kr, fordelt etter vedtatt modell for fordeling av driftsstøtte til distriktsavdelingene.

Sekretariatet har fortsatt arbeidet med å sende ut jevnlige korte oppdateringer til
distriktsavdelingene med aktuell informasjon, status og nyheter fra sentralleddet, og har fått gode
tilbakemeldinger på dette. Sekretariatet har også tilbudt og gjennomført opplæring via teams med
distriktsavdelingene. Sekretariatet prioriterer oppfølging av distriktsavdelingene når de måtte trenge
det.

Medlemsutvikling i perioden
Oversikten under tar utgangspunkt i betalende medlemmer i 2021, og som har betalt 50kr eller mer i
kontingent.
Medlemstype

2019

2020

2021

Hovedmedlemmer

4953

4603

4561

Bedriftsmedlem

78

77

63

Kampanjemedlemmer

136

57

0

Barn t.o.m. 15 år
Total

30
5201

4766

4654
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Det har vært en nedgang i medlemstallet, men den er ikke så stor som man kunne forventet ved
pandemien. Av 4654 medlemmer var 211 ikke medlemmer ved årsskiftet. Ved medlemstelling var
kampanjemedlemmene omgjort til ordinære medlemmer.
Det er flere kvinner enn menn i foreningen. Det var i 2021 56 % kvinner og 44 % menn. Dette er
uendret fra 2020. Gjennomsnittsalderen i foreningen er 59,2 år som er en liten nedgang fra 2020.
Gjennomsnittsalderen på de som meldte seg inn i 2021 er svært likt gjennomsnittet på hele
medlemsmassen. 317 personer meldte seg inn i NORILCO i 2021, det er en økning på 1 person fra
2020. Til sammenligning er det per mars 2022 meldt inn 122 personer nå med tilnærmet normal
aktivitet.

Jubileum- NORILCO 50 år
24. april 2021 var det 50 år siden NORILCO ble etablert. Jubileumsåret ble oppdelt i temaer som er
aktuelle for våre medlemmer. Et overordna tema ble satt opp og hver måned hadde et eget tema.
Det overordnede temaet for jubileet er «et år med kroniske og alvorlige sykdommer i mage- og
tarm». Det ble gjennom året lagt vekt på pasient- og brukerhistorier som en måte å få frem vårt
budskap.
Januar - Barn i fokus
Februar - Ungdommen: Hva betyr NORILCO for deg?
Mars - Tarmkreft: Å leve med tarmkreft
April – Seksualitet
Mai - Reise med stomi
Juni – Utenforskap og inkludering
Juli – Mat og ernæring
August – Trening og fysisk aktivitet
September – En hyllest til pårørende
Oktober – NORILCO gjennom 50 år
November og desember – Mestring og frihet
Når planene for jubileet var satt var det ikke forventet at Covid skulle være så stor del av jubileet. Det
var vanskelig å samle folk til sosiale arrangement. I tillegg endret personalsituasjonen seg fra 5 til 3
ansatte. Til tross for dette er det skrevet artikler etter tema, holdt webinar og arrangert en større
jubileumshelg.
Totalt deltok det 147 personer på jubileumshelgen som ble arrangert på Gardermoen.
20

NORILCO – Representantskapsmøte 2022

Kurs og samlinger
Likepersonskurs
Likepersonskurset og likepersonsledersamlingen ble arrangert på Quality Hotel Gardermoen. Det var
totalt 39 deltakere, 11 likepersonsledere og 28 likepersoner. De aller fleste som deltok på
likepersonskurset var nye likepersoner.
Kurset hadde et tettpakket program med blant annet foredrag, rollespill og gruppediskusjoner.
Deltakerne var fornøyde med informasjonen de fikk i forkant av kurset og bestilling av reise.
Programmet fikk også mange positive tilbakemeldinger, men det kom også et par tilbakemeldinger
på at programmet på lørdagen var litt for langt. Et forslag var å flytte noe av undervisningen fra
lørdagen til søndagen.
Tilbakemeldingene på kurset var veldig positive. Det kom noen tilbakemeldinger om at temaet sex og
stomi kunne nevnes, og ulike grupper mennesker man kan møte på. Det var også flere som nevnte
hvor viktig erfaringsutvekslingen med de andre deltakerne var, og at man gjerne kunne oppfordre til
det blant deltakerne. Kurset gikk godt innenfor økonomisk rammer grunnet støtte til
likepersonsledersamlingen fra Stiftelsen Dam.

Familiesamlingen
Familiesamlingen ble arrangert på Dyreparken Hotell i Kristiansand 9. – 12. September. Alle i
Foreldregruppen deltok på samlingen, sammen med 2 personer fra NU.
Samlingen varte fra torsdag-søndag, og dette kom det positive tilbakemeldinger på. Alle familier som
meldte seg på innen fristen fikk plass på årets samling. Det deltok totalt 15 familier, 31 voksne og 27
barn. Mange av familiene på årets samling var med for første gang.
Samlingen hadde et tettpakket program med aktiviteter i Dyreparken, badeland, foredrag med
stomisykepleier, tur til Redningsselskapet, samtalegrupper og mating av dyr. Programmet fikk mange
positive tilbakemeldinger, men det kom også tilbakemeldinger om å ha et litt større fokus på det
faglige ved neste samling. Dette kan gjøres ved å ha flere samtalegrupper, unngå å ha foredraget den
siste dagen og ved tilstedeværelsen av bandasjister. Det kom også tilbakemeldinger på at man ønsket
flere bli-kjent-aktiviteter for barna og ungdommene. Utflukten med ungdommene på lørdag fikk
utelukkende positive tilbakemeldinger.
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Samlingen ble gjennomført innenfor vedtatt rammebudsjett. Samlingen mottok 60 000 kr i støtte fra
Fordelingsutvalget for gjennomføring av samlingen. Dette er midler som kom godt med sa samlingen
måtte gjennomføres i Kristiansand noe som gav en merkostnad.

30+ samlingen
Samlingen var på Lilys Country club på Kløfta 16-19.september 2021, med 31 deltakere inklusive
frivillige fra NORILCO. Samlingen var flyttet fra 2020, da den ble avlyst grunnet Covid, derfor ble ikke
årets samling annonsert.
Evalueringene tilsa at det var passelig program, passelig med pauser, tid til hvile. Deltakerne følte det
ble tatt hensyn til hele målgruppen med de ulike utfordringene den har. Deltakarene var svært
positive til at samlingen var utvidet med 1 dag, noen tilbakemeldinger var at det var ønskelig med
enda flere dager. Fikk bedre tid til samtaler og erfaringsutveksling.
Samlingen hadde som mål å ha fokus på det sosiale og den gode samtale, evalueringen viser at vi
oppnådde det målet. Faglig innhold var foredrag av hudlege Mohammad Rizvi fra Askin som
NORILCO har samarbeid med og stomisykepleier Benedicte Larsen.
Det deltok 11 leverandører og bandasjister. Evalueringen viser at deltakerne hadde godt ut bytte av
de ulike stands. Evalueringene viser at samlinga i sin helhet, var svært vellykket.

Ledermøte
Ledermøtet ble arrangert i forbindelse med jubileumshelgen. 21 distriktsavdelinger deltok på
ledersamlingen. Ledermøtets saksliste var satt etter vedtektene. Samlingens innhold var endret fra å
inneholde kurs til å være en del av jubileumsmarkeringen.

Likepersonstjenesten
I normale år vil likepersoner i NORILCO ha i underkant av 2000 samtaler som er registrert. Under
pandemien har det ikke vært mulig å drive oppsøkende likepersonstjeneste som normalt og tallene
som er i denne beretningen er derfor svært mye lavere enn normalt.
Likepersonstelefon
Ved å ringe 02013 eller 24 02 22 24 kan du taste 1 for å få snakke med NORILCOs sekretariat alle
hverdager utenom ferietid mellom kl. 10.00 -15.00, eller taste 2 for å få snakke med en likeperson
alle hverdager mellom kl. 10.00-22.00, inkludert helligdager. Tjenesten åpnet i februar 2015, og er
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knyttet til Talkmore bedrift.
I 2021 er det blitt besvart 50 av 61 anrop gjennom den sentrale likepersonstelefonen. Dette er en
svarprosent på 81%. Gjennomsnittlig samtaletid er 5 minutt og 9 sekunder noe som er en sterk
økning fra 2020. Gjennomsnittlig ventetid er 18 sekunder på de som ble besvart, mens de som la på
ventet i gjennomsnitt 22 sekunder.
Likepersonslogg.no
Fra og med 2018 startet NORILCO med registrering av samtaler og vakter av likepersoner i den
elektroniske portalen for likepersonsarbeid: Likepersonslogg.no. Programmet er utviklet av Klopp,
den samme leverandøren som leverer medlemssystemet RegWeb til NORILCO.
I 2021 hadde 208 likepersoner registrert seg med en bruker i portalen, og det ble gjort 497
registreringer i løpet av året. Dette er omtrent samme tall som fra 2020, men er en sterk nedgang
sett mot normalen.

Kommunikasjonsarbeid
Trykksaker
Alle foreningens brosjyrer ligger offentlig tilgjengelig for bestilling på nettsidene. Det kommer stadig
inn bestillinger på brosyrer, noe som viser behovet for dem. Særlig hyggelig er det å se avdelinger på
sykehus selv er inne og bestiller brosjyrer. Det er behov for en revidering av enkelte brosjyrer
samtidig som man ser det er kostnadskrevende å ha så mange brosjyrer.

Nettsiden
Nettsiden er den viktigste kommunikasjonskanalen vi har. Det var 146 779 sidevisninger på vår
nettside. 63,4% av de som besøker vår nettside kommer via google. Det vil si de har søkt etter
informasjon og funnet NORILCO gjennom søk. Nettsiden er en stor markedsføringskanal for oss.
Nettsiden trenger en opprusting, og det var vedtatt det skulle utarbeides en ny nettside. Grunnet
arbeidet som er satt i gang hvor man ser på navnet på foreningen er dette arbeidet satt på vent.
Sider som blir mest benyttet er informasjonssidene om de ulike diagnosene. Dersom man
sammenligner med 2020 får man en nedgang på 15% i antall besøkende på vår nettside.

23

NORILCO – Representantskapsmøte 2022
Det er fortsatt slik at nettsidene til NORILCO brukes i for liten grad til informasjon om aktivitet i de
enkelte DA. Sekretariatet er behjelpelig dersom DA ønsker det.

Medlemsblad
Det har blitt gitt ut 4 medlemsblad i 2021. Sekretariatet har ansvaret for produksjonen av bladet, og
dette inkluderer også annonsesalget. Etter en nedgang i annonsesalg i 2020 er man nå tilbake til
normalt salg av annonser til medlemsbladet.
Det har vært fokus på å få med flere faglig relevante artikler i tillegg til informasjon om aktivitet i
foreningen som kan være til nytte for våre medlemmer. Innholdet i bladet ble i stor grad produsert
av sekretariatet, samt innsendte saker fra distriktsavdelingene og NORILCOs Ungdom.
NORILCO-Nytt har siden 2016 sluttet seg til Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

Sosiale medier
NORILCO bruker Facebook og Twitter som sosiale medier-kanal. NORILCOs side på Facebook hadde
ved årsslutt 2181 følgere. Dette er en økning på underkant av 200 personer gjennom året.

Modellen over viser fordelingen på alder på de som følger oss. Kjønnsbalansen er også skjev, men
dette er naturlig i sosiale medier.
Innlegget som nådde flest i 2021 var et arrangement om psykisk helse. Innlegget nådde 12 669
personer. Da dette er et arrangement, er det ikke registrert reaksjoners om likes og kommentarer på
dette innlegget.
I perioden hadde vi følgende lukkede grupper på Facebook, som modereres av sentralleddet:
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NORILCOs Ungdom: ca. 430 medlemmer ved utgangen av 2021
NORILCOs «Midt i livet»: ca. 1500 medlemmer ved utgangen av 2021
NORILCOs Familiegruppe ca. 180 medlemmer ved utgangen av 2021
NORILCOs Mage og Tarmkreftgruppe ca. 320 medlemmer ved utgangen av 2021
Twitter er et sosialt medium som NORILCO begynte å bruke i 2020. Publikummet som er på Twitter
er et helt annet enn det vi har på Facebook. Publikum her er mer politisk. Gjennom dette sosiale
medium kan man være i direkte dialog med politikere og andre organisasjoner.

Politisk påvirkningsarbeid
NORILCO har hatt stort fokus på påvirkningsarbeid, og har lagt betydelig vekt på å fremforhandle
medlemmenes interesser opp mot helsemyndighetene i perioden samt ivaretakelse av foreningens
rammevilkår.
Viktigheten av politisk arbeid kom godt frem i 2020. Etter det ble satt mengdebegrensninger på noen
produkter så man at dette kom svært uheldig ut for våre medlemmer. 2021 har vært roligere politisk,
men vi er stadig med i mange fora. Særlig blåreseptordningen og tarmscreening er det viktig at
NORILCO jobber godt med også videre for å sikre våre medlemmers interesse.
Representasjon og deltagelse i møter, utvalg og andre fora:
Fagrådsmøter samt andre møter med HELFO
Kreftforeningen
Samarbeidsmøte med LARS, LMF og Blærekreftforeningen
Budsjettkonferanse med FFO og Kreftforeningen i forbindelse med statsbudsjettet.
Pakkeforløp Hjem, Helsedirektoratet
Brukerseminar med Frifond
Fordelingsutvalget opplæringsseminar
Faglig referansegruppe i Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
Nettverk i digitalisering i FFO
Nettverksmøter i Unge Funksjonshemmede
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Brukermedvirkning
NORILCO er aktiv med brukermedvirkning. Covid-19 har gjort at mange prosjekter og utvalg har blitt
satt på pause. Dette skyldes blant annet at ansatte i helsevesen har blitt omrokert internt i
sykehus/kommune for å møte pandemien, det har vært vanskelig å samle personer og stengte
avdelinger.
Som oversikten viser, er våre medlemmer brukerrepresentanter i ulike fora på systemnivå innenfor
helsetjenesten. Dette innebærer at mange av våre medlemmer deler sine erfaringer som bruker, og
bidrar til at NORILCO får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Dette
betyr også at vi har mange medlemmer med god kompetanse om NORILCO som organisasjon.
Det er vanskelig å ha en oppdatert oversikt over hvem som sitter i utvalg og grupper, hvilken periode
de er innvalgt for og hvordan kommunisere med de videre. Det anbefales at det utvikles et bedre
system for brukermedvirkning for å sikre at man vet hvem som sitter i ulike utvalg
I NORILCO har vi personer representert i utvalg og grupper hos:

Navn

Hvilket brukerutvalg

Oppnevnt av

Farstad

Ressursgruppe Pakkeforløp hjem

Kreftforeningen

Cicel T.

helse vest - vara 2021, styret i FFO lokalt, interessepolitisk

Aarrestad

utvalg FFO

Roy Aleksander

FFO

Jostein Sandvik NAV Arendal og NAV Grimstad

Kreftforeningen

Hilde Gunn
Hartvig

Nav nord

Nav nord

Ulf Torkelsen

Fylkesrådet for funksjonshemmede (Rogaland)

NORILCO

Regionalt brukerforum Helse Vest

NORILCO

Vara brukerutvalg Helse Stavanger

Kreftforeningen

Leiv Halvor
Hebnes
Leiv Halvor
Hebnes
Leiv Halvor
Hebnes

Er plukket personlig
Brukerpanel (UAB) - eHealth@H-2-H UIS
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Leiv Halvor

Brukerrepresentant forskningsnettverk på persontilpasset

Er plukket personlig

Hebnes

kreftbehandling (MetAction studie) Haukeland

ut av fagpersoner

Regionalt forum for brukermedvirkning i Kreftforeningen,
Espen Stang

Oslo og Akershus

NORILCO

Kreftforeningens Nasjonale Gruppe for brukermedvirkning i
Espen Stang

forskning

Kreftforeningen

Espen Stang

Brukerrådet ved Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus

Kreftforeningen
Brukerrådet ved

Forskningsutvalget ved Comprehensive Cancer Centre, Oslo Kreftklinikken, Oslo
Espen Stang

Universitetssykehus

Universitetssykehus
Brukerutvalget,

Espen Stang

Styringsgruppen Forskningsbiobank for kreft, Oslo

Oslo

Universitetssykehus

Universitetssykehus
Brukerutvalget,
Oslo

Espen Stang

Oppstartprosjekt protonterapi, Oslo Universitetssykehus

Universitetssykehus

Espen Stang

Kreftregisteret, kvalitetsregisterets brukerpanel

NORILCO

Brukerrepresentant i forskning ved Institutt for
Espen Stang

kreftgenetikk og informatikk, Oslo Universitetssykehus

NORILCO

Brukerrepresentant i forskning "Mapping Macrophages in
Espen Stang

Espen Stang

Colorectal cancer" Ledet av Prof. Frode Jahnsen, Oslo

Er plukket personlig

Universitetssykehus

ut av fagpersoner

Brukerrepresentant ved MATRIX senteret, ledet av Prof.

Er plukket personlig

Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus

ut av fagpersoner

Brukerrepresentant i forskning “Spatial transcriptomics to
predict treatment response in Crohn’s disease”, ledet av
Espen Stang

Er plukket personlig

Prof. Espen Sønderaal Bækkevold, Oslo Universitetssykehus ut av fagpersoner

Wenche Kristin
Bjørnarøy

Ravneberghaugen

Kreftforeningen
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Siv Mirjam

Leder i Regionalt brukerutvalg NAV Oslo Vest, og

Farstad Skaget

Brukermedvirker i Oslo fylke.

Kreftforeningen
NORILCO

Malin Svinndal

Arbeidsgruppe etablering av Tarmscreening i Helse-Sør Øst

Tarmkreft løft i NORILCO
NORILCO har vært representert i ressursgruppen for Pakkeforløp hjem i Helsedirektoratet. Arbeidet
forsinket grunnet Covid-19. Formålet med pakkeforløp er at kreftpasienter skal oppleve et godt
organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i
utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Arbeidet med etableringen ble avsluttet
desember 2021 og implementeringen vil være i kommunene i 2022.

Samarbeid med industrien
NORILCO har i 2021 hatt møter og informasjonsutveksling med en rekke leverandører, samt enkelte
aktører i legemiddelindustrien. Leverandører og bandagister blir invitert til NORILCO arrangementer,
både sentralt og lokalt.
Samarbeidet med leverandører og bandasjister gir NORILCO god kunnskap i både utfordringer
medlemmer står i og nyheter som kan påvirke hverdagen til medlemmer.

Ungdomsarbeid
NORILCOs Ungdom (NU) har i perioden opprettholdt sine 5 lokale ungdomslag, og hatt ulike
kontaktpersoner igjennom året i sekretariatet. Kontaktpersonen fungerer som sekretær på NUs
møter, og bidrar med administrativ forberedelse av aktiviteter de ønsker.
Det har ikke vært mulig å gjennomføre vinterleir i 2021. Vinterleieren mottok 50 000 kr fra
Fordelingsutvalget til gjennomføring av leier. Da denne ikke kunne gjennomføres ble det mulig å
bruke tilskuddet på annet formål. NORILCO Ungdom bestemte da å invitere ungdommer til
jubileumshelgen som var i oktober. 19 ungdommer deltok på denne samlingen.

Solgården
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I handlingsplanen har det vært et ønske om å etablere et samarbeid med Solgården. Det var planlagt
at dette arbeidet skulle videreføres for denne perioden. Den økonomiske situasjonen til Solgården
ble i løpet av 2020 så usikker at de ble slått konkurs. I 2021 er det ikke prøvd å få til et samarbeid
med de da det er for mye usikkerhet til driften av Solgården fortsatt er for usikker.

Internasjonalt arbeid 2021
Opprinnelig skulle det arrangeres møte i Europe Ostomy Association (EOA) i Italia. Dette ble utsatt til
våren 2022.
NORILCO var vertskap for Nordisk møte i 2021. Møte ble gjennomført på Kløfta. Det deltok personer
fra Copa (Danmark), Ilco (Island) og FINILCO (Finland). På programmet var det blant annet
prehabilitering og hvordan ny behandling av IBD sykdommer kan hindre utleggelse av en stomi. I
tillegg ble det diskutert videre samarbeid og nettverk, programmet til EOA og bistand til andre land.
Det ble også arrangert en utflukt til Roseslottet ved Frognerseteren.

Økonomi
Inntektene i 2021 beløp seg til kr 8 260 767 og er oppgang på kr 1 433 669 fra 2020. Sterk vekst i
inntekter kommer av økt mva.- kompensasjon, stor deltagelse og egenandeler på jubileumshelg.
Driftskostnadene ble totalt kr 8 284 987, som er kr økning på kr 1 414 390 enn i 2020. Dette skyldes
økt aktivitet fra 2019 som var stengt ned grunnet Covid. Selv ved sterkt økt inntekt ble det et negativt
driftsresultat på kr -24 220. Med finansinntekter ble det totalt et underskudd på kr -15 600 for
regnskapsåret 2021. Årsresultatet trekkes fra egenkapitalen.
Det er ikke foretatt noen større investeringer i 2021. Foreningens soliditet og likviditetssituasjonen
anses som tilfredsstillende.
NORILCOs kostnader i 2021 knytter seg i stor grad til distriktsarbeid, medlemsaktivitet og driften av
likepersonsarbeid og tilbud til vår målgruppe.
Administrasjonsprosenten gikk ned med 4% fra 2020, noe som er svært positivt.
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Sak R 3/22 Regnskap

Regnskap 2021
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Regnskap opp mot budsjett
På ledermøtet i 2017 ble det bedt om en sammenstilling av regnskap og rammebudsjett. For 2021
følger den under:

NORILCO

Budsjett
2021

Regnskap
2021

Gaver

70 000

34 353

Medlemskontigent

1 650 000

1 584 472

Annonseinntekter

350 000

425 671

Egenandeler likepersonsaktiviteter

165 000

38 000

Prosjektmidler likeperson

100 000

50 000

Studieforbundet Funkis

70 000

188 400

Likepersonsmidler Bufdir

2 100 000

2 487 895

Ungdomsarbeid - Fordelingsutvalget

220 000

252 420

Egenandeler NU

20 000

3 900

Kreftforeningen

1 700 000

1 596 000

Momskompensasjon

100 000

456 673

Andre inntekter

620 000

1 191 880

INNTEKTER

0
SUM INNTEKTER

7 165 000

8 309 664

30 +

300 000

285 987

Familiesamling

300 000

368 744

Likepersonssamlinger og kurs

200 000

310 568

Likepersonsarbeid

0

920 910

Likepersonsarbeid

800 000

1 886 208

Kursing og oppfølging

200 000

3 000

Distriktsarbeid

1 100 000

1 428 670

KOSTNADER
Kostnader til org. formål
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Distriktsarbeid

1 300 000

1 431 670

Driftstilskudd NU

320 000

Ungdomsarbeid

100 000

317 576

NORILCOs Ungdom

420 000

317 576

Medlemsblad

350 000

359 847

Nettsider

50 000

23 197

Materiell og innhold

80 000

77 546

Informasjon

755 000

597 572

Informasjon

1 235 000

1 058 162

Interessepolitikk

50 000

20 379

Samfunnskontakt

1 050 000

1 000 419

Samfunnskontakt

1 100 000

1 020 797

Internasjonalt arbeid

40 000

133 110

Internasjonalt arbeid

40 000

133 110

Sum Kostnader til org. formål

4 895 000

5 847 524

Drift

760 000

921 188

Drift

760 000

921 188

Hovedstyret og AU

290 000

288 768

Rep.møte og ledermøte

300 000

960 322

Demokratiske strukturer

220 000

215 810

Demokratiske strukturer

810 000

1 464 900

Sum Administrasjonskostnader

1 570 000

2 386 088

SUM KOSTNADER

6 465 000

8 233 612

AKTIVITETSRESULTAT

700 000

76 051

Administrasjonskostnader
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Økonomisk årsberetning
Økonomisk beretning vil bli presentert på neste side.
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Revisors beretning
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Sak R 4/22 Kontrollkomiteens beretning

Til: Representantskapet i Norilco

KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2020-2022

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid
Kontrollkomiteens oppgaver framgår av NORILCO’s vedtekter. Kontrollkomiteen skal avgi beretning
hvor organisasjonens økonomiske stilling og forvaltningspraksis vurderes samt gi en generell
vurdering av virksomheten i forhold til grunndokumentene.

Vedtektenes § 9.6 Saksliste for ledermøtet regulerer at kontrollkomiteen også skal avgi beretning til
ledermøtet. Beretning til ledermøtet ble avgitt i oktober 2021.

Denne beretning til representantskapet, dekker allikevel hele perioden fra forrige
representantskapsmøte i 2020 fram til mai 2022.

Kontrollkomiten registrerer at vedtektenes §20.3 Kontrollkomiteens beretning, ikke er oppdatert iht
vedtaket fra representantskapet 24. oktober 2020 sak 05/20.11 hvor § 20.3 skulle oppdateres for å
reflektere at kontrollkomiteen skal avgi beretning til både representskapsmøtet og ledermøtet.

Kontrollkomiteens oppgaver er dessuten nærmere beskrevet i egen instruks hvor det bla. framgår:
•

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med NORILCO’s virksomhet og påse at lover og
forskrifter, vedtekter og vedtak i foreningens besluttende organer, samt om vanlig
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organisasjonsmessig praksis – blir fulgt. Det forutsettes at kontrollkomiteen legger spesiell
vekt på den økonomiske siden av NORILCO’s virksomhet
•

Kontrollkomiteen skal gjennomgå protokollene fra de organer som forplikter forbundet for å
sikre at vedtak som er gjort er i samsvar med vedtekter og fullmakter

•

Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at NORILCO’s prinsipprogram, handlingsplaner og
budsjetter blir fulgt opp.

•

Kontrollkomiteen og revisjonen har et selvstendig ansvar for hvert av sine områder.
Kontrollkomiteen skal allikevel ha et nært samarbeid med foreningens revisor.

•

Kontrollkomiteen skal holde seg orientert om revisjonens oppgaver og påse at revisjonen
fungerer som forutsatt iht. vedtekter og avtaler.

På NORILCO’s representantskapsmøte 24. oktober 2020 ble følgende medlemmer til
kontrollkomiteen valgt:

Jorunn Samuelsen Movold
Kåre Thomsen

Varamedlem:
Sylvi Irene Vestre Røren

Komiteen konstituerte seg med Jorunn Samuelsen Movold som leder og Kåre Thomsen som
sekretær. Varamedlem Sylvi Irene Vestre Røren deltar fast på møtene.

Kontrollkomiteen har i perioden fra representantskapsmøtet i oktober 2020 og fram til mai 2022 hatt
ni teamsmøter.

Årsberetning og regnskap for 2021
Regnskapet og årsberetning for 2021 ble behandlet og godkjent av hovedstyret i møtet 23.-24. april
2022.
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Kontrollkomiteen uttrykte bekymring for utviklingen i adminstrasjonsprosenten på 23% for 2020 i
rapporten til ledermøtet i 2021. Administrasjonsprosenten er en viktig parameter i styringen av
Norilco. Den gir uttrykk for hvor stor del av inntektene som er anvendt til administrasjon og hvor mye
er anvendt til formålet med Norilco. Dersom administrasjonsprosenten overstiger 25%, er risikoen at
tilskuddsgivere ikke bevilger midler til foreningen.

Adminstrasjoinsprosenten er redusert til 19% i 2021. Dette er en betryggende utvikling, men det blir
fortsatt viktig med fleksibilitet i kostnadsbasen og god økonomistyring.

Samarbeid med revisor
Kontrollkomiteen har gjennomført møte med revisor angående regnskapet for 2021 hvor revisors
kontrollhandlinger/konklusjoner, vurdering av internkontrollen i Norilco og eventuelle
kommentarer/bekymringer knyttet til forvaltningen var tema.

Hovedkonklusjonen fra revisor er at de har godt samarbeid med Norilco og regnskapsfører og avgir
ren beretning.

Aktivitetsregnskapet for 2021 er også testet av revisor.

Revisor hadde følgende kommentarer/forbedringsforslag til internkontrollen i Norilco:
•

Styreleder har ikke godkjent daglig leders reisekostnader/utgiftsreduksjoner slik økonomiske
retningslinjer krever.

•

Vurdere om for mange ansatte hos regnskapsfører har tilgang til NORILCOs bankkonto

•

Daglig leder har fullmakt til alene å foreta direkte utbetalinger fra bankkonto. Enten ta ut
denne fullmakten eller begrense beløpet.

•

Anbefaler årlig vurdering av allokeringsprosentene i fordelingsnøkkelen for beregning av
administrasjonsprosenten.
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Covid - 19
Norilco har fulgt nasjonale retningslinjer for aktiviteter og arrangementer. Aktivitetene er sterkt
redusert, og arrangement er utsatt/avlyst. Det har vært usikkerhet knyttet til om bevilgede
prosjektmidler til noen arrangementer som ikke er gjennomført, må tilbakeføres.

Arbeidsprogram / handlingsplan
Kontrollkomiteen har fulgt opp status på arbeidsprogrammet gjennom vurdering av referater fra
hovedstyremøter og gjennomgang av prosjektrapporteringen med status ved daglig leder.
Arbeidsprogrammet er detaljert og en uavhengig vurdering av status er vanskelig da ca. 40% av
status har gjennom året blitt rapportert som «kontinuerlig arbeid».

Kontrollkomiteens vurdering av status:
•

Oppdatering brosjyrer er utsatt

•

Ny nettside er utsatt

•

Framdrift på noen aktiviteter er påvirket av Covid - 19

Internkontroll – økonomiske retningslinjer
Kontrollkomiteen har hatt dialog med sekretariatet angående oppdatering av NORILCOs økonomiske
retningslinjer i 2021. Vi er tilfredse med oppdatering hvor klarere arbeidsdeling i sekretariatet
framgår og daglig leders personlige utgifter skal anvises av styreleder.
Det er ikke akseptabelt at rutinen hvor styreleder anviser, fortsatt ikke er innført.
Kontrollkomiteen anbefalte også å utarbeide en fullmaktsmatrise. Hovedstyret godkjente oppdaterte
økonomiske retningslinjer i møtet 21. - 22. august 2021 og valgte ikke å utarbeide fullmaktsmatrise.

NORILCOs økonomiske retningslinjer har følgende regler for forpliktelser/fullmakter:
•

Paragraf 2.3: Større økonomiske forpliktelser kan kun pådras av representantskapsmøtet,
ledermøtet eller styret
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•

Paragraf 5.2: Økonomiske avtaler og forpliktelser som forplikter organisasjonen mer enn 18
måneder eller som innebærer omfattende økonomiske forpliktelser skal opp til behandling i
styret

Her brukes to definisjoner; større økonomiske forpliktelser og omfattende økonomiske forpliktelser
uten referanse til hvordan større eller omfattende forpliktelser skal forstås.

En fullmaktsmatrise vil gi en lett tilgjengelig oversikt over hvilke roller som har myndighet til å gjøre
hva med beløpsgrenser for fullmakter til enkeltroller.

§ 8.2 av de økonomiske retningslinjene beskriver avvik for regler om refusjon av deltakeravgift:
”Beslutning om avvik tas av daglig leder og styreleder”. Kontrollkomiteen mener at
beslutningsmyndighet bør tildeles en rolle.

Varslingsrutine for kritikkverdige forhold i virksomheten
Norilco har oppdatert rutinene for intern varsling slik Arbeidsmiljøloven §2 A-6 krever.
Arbeidstilsynet skriver i veiledning for håndtering av varslingssaker følgende:
”Hvem skal behandle varselet? (habil saksbehandling)
Før arbeidsgiver undersøker varselet, må arbeidsgiver vurdere hvem som skal involveres i
behandlingen av varselet. Den eller de som skal undersøke og håndtere varselet skal være habile.
Dette betyr at det ikke skal være forhold eller omstendigheter som kan svekke tilliten til de som
undersøker og håndterer varselet er upartiske og uten interesser i saken”

NORILCOs vedtekter § 22 Sekretariatet regulerer følgende:
”NORILCOs hovedstyre ansetter organisasjonens sekretariat og har arbeidsgiveransvar for
sekretariatet”
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Kontrollkomiteens vurdering er at når hovedstyre ansetter og har arbeidsgiveransvaret, øker det
sannsynligheten for at både styret og daglig leder kan bli inhabil i behandlingen av varslingssaker.
I forbindelse med gjennomgang av varslingsrutinene, ble kontrollkomiteen oppmerksom på følgende
formulering i personalhåndboken:
”Det kan også varsles til kontrollkomiteen dersom den ansatte ønsker å varsle et utenforliggende
organ”
Ifølge daglig leder kom denne teksten inn i personalhåndboken i år 2000.
Kontrollkomiteen foholder seg til Norilco’s vedtekter og Instruks for kontrollkomiteen i Norilco.
Håndtering av varsel om kritikkverdige forhold i virksomheten er ikke regulert i vedtektene eller
instruksen som kontrollkomiteens oppgave eller ansvar.
Dersom organisasjonen ønsker at kontrollkomiteen skal pålegges denne oppgaven, må det vedtas av
representantskapet etter en helthetlig vurdering av komiteens sammensetning og tilgjengelige
ressurser.
Avtale for leie av nye kontorer
I hovedstyremøtet 27. – 28.11.2021 orienterte daglig leder at Norilco har flyttet til nye kontorer i
samme bygning som Kreftforeningen og at leieavtalen er for tre år.
Kontrollkomiteen ble på spørsmål, orientert at beslutningen om flytting av kontoret ble tatt i dialog
mellom daglig leder og styreleder uten dokumentasjon.
Kontrollkomiteens vurdering er at avtalens lengde og omfang tilsier at forpliktelsen skulle vært
styrebehandlet. Daglig leder og styreleder har ikke alene eller samlet, fullmakt til å inngå
forpliktelsen uten å legge saken fram for et samlet styre ref. punktet om fullmakter under
internkontroll i denne beretning.

Fordeling av tilskudd til distriktsavdelingene 2021
Representantskapsmøtet i 2020 vedtok å anvende modellen vedtatt på representantskapsmøtet i
2018 for fordeling av tilskudd til distriktsavdelingene i 2021 - 2022
Fordelingsnøkkelen fra 2018 tilsier at medlemmer vektes med 60% og medlemsaktiviteter 20%. Den
gjennomførte fordelingen er gjort med 70% vekt på medlemmer og 10% på medlemsaktiviteter.
Fordelingen framstår som en utilsiktet feil i forhold til vedtatt fordelingsnøkkel.
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Økonomirapportering til hovedstyret fra sekretariatet
NORILCOs økonomiske retningslinjer punkt 6.5:
”Styret skal holdes orientert om den økonomiske situasjonen og forelegges kvartalsvis
regnskapsrapporter”

Den beskrevne kvartalsrapporteringen gjennomføres ikke, men daglig leder orienterer om den
økonomiske situasjonen i hovedstyret. Orienteringen inkluderer ikke sammenligning med budsjett.
Kontrollkomiteen forventer at de økonomiske retningslinjene følges med kvartalsvis rapportering
som inkluderer relevant periodisering av regnskapet og budsjettoppfølging.

Økonomirapportering til ledermøtet og representantskapsmøte
NORILCOs vedtekter beskriver mandatet til hovedstyret:
”§15.1 Hovedstyrets mandat
Hovedstyret iverksetter representantskapets og ledermøtets vedtak….”

Kontrollkomiteens vurdering er at representantskapets mandat til hovedstyret er å gjennomføre
vedtatt handlingsplan innenfor vedtatte budsjetter.
I instruks til kontrollkomiteen gis følgende mandat:
”Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at NORILCOs prinsippprogram, handlingsplaner og budsjetter
blir fulgt opp”
Hovedstyrets beretninger til ledermøte og representantskapsmøte inkluderer en omfattende
beskrivelse av måloppnåelse i forhold til handlingsplanen, men ikke oppfølging av budsjett
sammenlignet med regnskap.

Hovedstyrets referater
Fyldige referater fra hovedstyrets møter blir skrevet og er tilgjengelig for tillitsvalgte i organisasjonen.
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Diskusjoner og vedtak i styremøtene relatert til hovedstyrets forslag til representantskapsmøtet er
ikke inkludert i referatene.
Kontrollutvalget mener at referatene fra styremøtene skal inkludere alle diskusjoner og vedtak i
møtene.

Samarbeid med administrasjonen og hovedstyret
Kontrollkomiteen har et godt samarbeid med daglig leder og styreleder. Daglig leder er tilgjengelig
på alle møter og styreleder har deltatt på fire møter i kontrollkomiteen.
Hovedstyret har reagert på at kontrollkomiteen har hatt møte med revisor uten at det har gått
gjennom hovedstyret i forkant og muntlig stilt spørsmål om et slikt møte er riktig eller nødvendig.

Kontrollkomiteens handlinger reguleres av instruksen:
•

”1. Kontrollkomiteen står som representantskapets organ, til ansvar for representantskapet

•

8.Kontrollkomiteen og revisjonen har et selvstendig ansvar for hvert av sine områder.
Kontrollkomiteen skal allikevel ha et nært samarbeid med foreningens revisor.

•

9.Kontrollkomiteen skal holde seg orientert om revisjonens oppgaver og påse at revisjonen
fungerer som forutsatt iht. vedtekter og avtaler.”

Kontrollkomiteen mener at møte med revisor er nødvendig og riktig for å utføre oppgaven i samsvar
med instruksen for kontrollkomiteen og at avklaring med hovedstyret om møter vil være brudd på
kontrollkomiteens uavhengighet.

Oppsummering og anbefalinger:

•

Kontrollkomiteen har ikke merknader til regnskapet og årsberetningen for 2021.

•

Kontrollkomiteens vurdering er at handlingsplanen i all hovedsak er fulgt.

•

Vi har registrert forbedringer i internkontrollrutinene, men følgende tiltak vil styrke
internkontrollen ytterligere:
o

Klarere økonomiske fullmakter

o

Begrensning av antall bankfullmakter hos regnskapsfører,
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o

Begrense daglig leders mulighet for alene å kunne direkte utbetale fra bankkonto

o

Årlig vurdere fordelingsnøkkelen for administrasjonsprosenten

•

Vedtatt rutine for styreleders anvisning av daglig leders personlige utgifter må gjennomføres

•

Kontrollkomiteen arbeider etter instruks fra representantskapet og kan ikke påta seg
oppgaven som varslingsenhet for kritikkverdige forhold i virksomheten, uten endring av
vedtektene.

•

Regnskapsrapporteringen til styret må formaliseres iht. reglementet og få en form som er
informativ for styret og inkludere budsjettoppfølging.

•

Regnskapsrapportering til ledermøtet og representantskapsmøtet må inkludere
sammenligning med budsjett.

•

Reduserte inntekter og mindre tildeling av frie midler gir redusert handlingsrom.
Kontrollkomiteen anbefaler fokus på prioritering av aktiviteter, økt fleksibilitet i
kostnadsmassen for å hensynta prosjektbevilgninger og tiltak for å øke inntektene i Norilco.

•

Referater fra hovedstyrets møter må inkludere alle saker diskutert og vedtatt i styremøtene

01.05.2022

Jorunn Samuelsen Movold
Leder

Kåre Thomsen

Sylvi Irene Vestre Røren

Medlem / sekretær

Varamedlem
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R 05/22 Endring i vedtektene
§ 2 Organisasjonsområde
Forslagsstiller HS

Gjeldene vedtekt
§ 2 Organisasjonsområde
NORILCO er en landsdekkende interesseorganisasjon drevet på frivillig basis. Foreningen er
partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. NORILCO er assosiert medlem av Kreftforeningen.

Vedtekt etter foreslått endring
§ 2 Organisasjonsområde
NORILCO er en landsdekkende interesseorganisasjon drevet på frivillig basis. Foreningen er
partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. NORILCO er assosiert medlem av Kreftforeningen.

Begrunnelse:
Fra 1. mai går Kreftforeningen bort fra å kalle pasientforeningene som assosiert medlem. Som
organisasjon har vi en avtale med Kreftforeningen som gir oss penger mot at vi oppfyller et
kravspesifikk.
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§ 4.4 Tildeling av æresmedlemskap

Forslagsstiller HS
Gjeldene vedtekt:

§ 4.4 Tildeling av æresmedlemskap
Forslag om æresmedlemskap kan fremsettes av hovedstyrets medlemmer og av distriktsavdelingene
med begrunnelse innen 60 dager før Representantskapsmøte. Hovedstyret utpeker æresmedlemmer
på bakgrunn av de innkomne forslag.

Ny vedtekt med endringer:
§ 4.4 Tildeling av æresmedlemskap
Forslag om æresmedlemskap kan fremsettes av hovedstyrets medlemmer og av distriktsavdelingene,
etter fastsatt mal, med begrunnelse innen 60 dager før Representantskapsmøte. Hovedstyret
utpeker æresmedlemmer etter vurdering på bakgrunn av de innkomne forslag.

Begrunnelse:
HS opplever det er usikkerhet om hvilke krav som settes for å få et sentralt æresmedlemskap. Det er
ønskelig at personer som blir oppnevnt har gjort en innsats som påvirker hele vår målgruppe over
hele landet. For å gjøre det lettere å kunne sammenligne kandidater er det satt opp en mal som vil
hjelpe de som skal nominere. Malen er vedlagt.
Med dette endringsforslaget er det tydeliggjort at HS ikke må godkjenne æresmedlemskap, samt det
er laget en mal.
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Innstilling til æresmedlemskap i Norilco
Personlig informasjon
Navn
Fødselsdato
Tilhørighet til Norilco
Verv/frivillig innsats i Norilco
Type verv

Periode

Org. tilknytning (DA, HS, m.m.)

Begrunnelse

Innstilles av:
Navn

Org. tilknytning Norilco
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§ 6.2 Grunndokumenter

Forslagstiller HS

Vedtekt slik den står i dag
§ 6.2 Grunndokumenter
NORILCO har grunndokumenter. Dokumentenes plassering i beslutningshierarkiet følger av
listens rekkefølge:
1. Vedtekter
1. Arbeidsprogram

Vedtekt etter endringer:
§ 6.2 Grunndokumenter
NORILCO har grunndokumenter. Dokumentenes plassering i beslutningshierarkiet følger av
listens rekkefølge:
1. Vedtekter
2. Strategi og handlingsplan

Begrunnelse:

Arbeidsprogram endres til Strategi og handlingsplan. Dette sees i sammenheng med forslag til
endringer §7.
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§ 7 Representantskapet

Forslagstiller HS
Vedtekt som den står i dag
§ 7 Representantskapet

Forslag til endring
§ 7 Landsmøte

Begrunnelse:
Tittel på representantskap endres til Landsmøte.
Et landsmøte er et møte som samler utsendinger (delegater) fra hele landet. Disse diskuterer, og
fatter vedtak om, viktige spørsmål for en landsdekkende medlemsorganisasjon (forening) eller et
politisk parti. Landsmøtet er som regel det høyeste beslutningsorganet i organisasjonen. Det vil si at
det er noen saker bare landsmøtet kan avgjøre, og at andre organer som sentralstyret må rette seg
etter det landsmøtet vedtar.
Oppgaver
Vanlige oppgaver for landsmøtet er å velge organisasjonens leder, sentralstyre og andre tillitsvalgte
på landsplan, å behandle forslag til endringer i organisasjonens vedtekter og å vedta standpunkter i
ulike saker, for eksempel i form av partiprogram og tilsvarende dokumenter, eller i skriftlige
uttalelser om enkeltsaker. Landsmøtet kan også vedta planer og prioriteringer for organisasjonens
arbeid.
Landsmøte er et vanlig navn på årsmøtet i en landsomfattende organisasjon. I motsetning til i
ordinære årsmøter hvor det i de fleste organisasjoner gis møte- og stemmerett til alle medlemmer,
foregår de fleste landsmøter etter en modell hvor lokalavdelinger i organisasjonen velger delegater,
som så representerer sin underavdeling.
Store norske leksikon definerer Representantskap er et organ for flere typer institusjoner, men med
varierende oppgaver, valgordninger og lovregulering.
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Går denne vedtektsendringen igjennom vil Representantskapet erstattet av Landsmøte gjennom hele
vedtektene.
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§ 7.7 Saksliste til Representantskapet

Forslagsstiller HS

Punktet slik det står i dag:
§ 7.7 Saksliste til Representantskapet
Representantskapet har som minimum følgende saksliste:
1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden
2. Presentasjon av styrets beretning
3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning
4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning
5. Endringer i vedtektene
6. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder:
1. Fastsettelse kontingent
2. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger
3. Fastsettelse av styrehonorar
8. Behandling av innkomne saker
9. Valg av hovedstyre
10. Valg av valgkomité
11. Valg av kontrollkomité
12. Valg av statsautorisert revisor
13. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling fra hovedstyret
14. Avslutning

Punktet slik det foreslås endret:

§ 7.7 Saksliste til Representantskapet
Representantskapet har som minimum følgende saksliste:
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1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden
2. Presentasjon av styrets beretning
3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning
4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning
5. Endringer i vedtektene
6. Fastsettelse av arbeidsprogram strategi og handlingsplan for styreperioden
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder:
1) Fastsettelse kontingent
2) Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger
3) Fastsettelse av styrehonorar
8. Fastsette de økonomiske retningslinjer
9. Behandling av innkomne saker
10. Valg av hovedstyre
11. Valg av valgkomité
12. Valg av kontrollkomité
13. Valg av statsautorisert revisor
Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling fra hovedstyret
14. Avslutning

Begrunnelse:
Det er lagt inn at Representantskapet skal vedta de økonomiske retningslinjer. Retningslinjene styrer
mye av HS og sekretariatet sitt virke og de bør ikke vedtas av HS selv.
Det er fjernet ordet arbeidsprogram og erstattet dette med strategi og handlingsplan. Ordet
arbeidsprogram vil som en konsekvens bli endret til strategi og handlingsplan gjennom hele
vedtektene som en redaksjonell endring.
Vi ønsker å fjerne punktet om at representantskapsmøtet fastsetter sted for neste
Representantskapsmøte. Sted for arrangementet blir mer fleksibelt, og opp til HS å avgjøre i forkant
av hvert møte. Det håpes at HS av økonomiske årsaker og av hensyn til de reisende som hovedregel
legger Representantskapsmøte til et hotell på/rundt Gardermoen, slik at møtedeltakerne «lander»
samme sted og deltakerne får mer tid til å danne nettverk. Med lang reisevei for mange bør dette
være fokus. Ikke alle er fristilt fra arbeid og det bør veie tungt, at en skal raskt frem uten
mellomlandinger og unødig tid til reise.
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§ 10 Distriktsavdelingene

Forslagsstiller HS
Gjeldene vedtekt:
§ 10 Distriktsavdelingene
Distriktsavdelingene i NORILCO kan ha egne og mer omfattende vedtekter. § 10 – § 14 er
minimumskrav til distriktsavdelingenes vedtekter.
Nytt forslag:
NY§ 10.5
§10.5 Distriktsavdelingene i NORILCO kan ha egne og mer omfattende vedtekter. § 10 – § 14 er
minimumskrav til distriktsavdelingenes vedtekter.

Begrunnelse
Her er første setning i vedtekt flyttet ned til egen vedtekt. Ordlyd er ikke endret. Flere
distriktsavdelinger har egne vedtekter. Det er ikke en anbefaling med egne vedtekter, da sentrale
vedtekter alltid vil være de som er øverst i hierarkiet, men det åpnes opp for dette. Ved å flytte
setningen ned vil hele vedtekten bli mer ryddig. Første setning i en vedtekt sier ofte noe om hva §
handler om. Setning som står der i dag omhandler unntak og bør dermed stå i egen §.
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§ 10.1 Distriktsavdelingenes virke

Forslagsstiller HS

Gjeldene vedtekter:
§ 10.1 Distriktsavdelingenes virke
Distriktsavdelingene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter 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. Distriktsavdelingenes skal arbeide i samsvar med
NORILCOs vedtekter, formål og grunndokumenter.

§ 10.1 Distriktsavdelingenes virke
Distriktsavdelingene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter 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. Distriktsavdelingenes skal arbeide i samsvar med
NORILCOs vedtekter, formål og grunndokumenter.

Begrunnelse
Her er endringen bare en ren rydding. Grunndokumentene består av vedtekter som allerede har
formål beskrevet. Slik det står i dag står det dobbelt opp.
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§ 20.2 Kontrollkomiteens innsynsrett

Forslagsstiller HS
Vedtekten slik den står i dag.

§ 20.2 Kontrollkomiteens innsynsrett
Kontrollkomiteen har full innsynsrett i alle dokumenter i NORILCO

Vedtekt etter endring:

§ 20.2 Kontrollkomiteens mandat
Kontrollkomiteen jobber etter instruks vedtatt av representantskapet.

Begrunnelse:
§ 20.2 endres til å omhandle instruks for kontrollkomite. HS ønsker at instruksen som Kontrollkomite
jobber etter er vedtatt av representantskapet. Dette for å sikre at HS ikke kan vedta hva de selv skal
kontrolleres etter. I instruks er innsynsrett tydeligere enn det er i vedtekten.
Vedlagt er forslag til instruks for Kontrollkomite
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Instruks for kontrollkomiteen i NORILCO

1.

Kontrollkomiteen står som representantskapets organ, til ansvar overfor representantskapet.

2.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med NORILCO’s virksomhet og påse at lover og
forskrifter, vedtekter og vedtak i foreningens besluttende organer, samt om vanlig
organisasjonsmessig praksis - blir fulgt. Det forutsettes at kontrollkomiteen legger spesiell vekt
på den økonomiske siden av NORILCO’s virksomhet.

3.

Kontrollkomiteens ansvarsområde er NORILCO’s samlede virksomhet, uavhengig av hvordan
denne er organisert.

4.

Kontrollkomiteen skal gjennomgå protokollene fra de organer som forplikter forbundet for å
sikre at vedtak som er gjort er i samsvar med vedtekter og fullmakter.

5.

Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at NORILCO’s prinsipprogram, handlingsplaner og
budsjetter blir fulgt opp.

6.

Kontrollkomiteen kan til enhver tid kreve å få seg forelagt dokumenter og korrespondanse,
og kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysninger som Komiteen mener er nødvendige
for at den skal kunne utføre sine oppgaver.

7.

Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter.

8.

Kontrollkomiteen og revisjonen har et selvstendig ansvar for hvert av sine områder.
Kontrollkomiteen skal likevel ha et nært samarbeid med foreningens revisor. For vurdering av
den økonomiske informasjonen og kvaliteten i økonomiske systemer og rutiner, kan komiteen
bygge på opplysninger og resultater av revisjonens arbeid.

9. Kontrollkomiteen skal holde seg orientert om revisjonens oppgaver og påse at revisjonen funger
som forutsatt iht vedtekter og avtaler.
10. Kontrollkomiteen og revisjonen skal samarbeide slik at felles ressurser brukes på en effektiv
måte. Komiteen bør legge særlig vekt på områder som revisjonen ikke behandler i sin beretning.
11. Kontrollkomiteen bestemmer selv når og hvordan den skal arbeide ut fra de vedtak som er gjort
av representantskapet. Ingen andre organer eller personer kan pålegge Komiteen begrensninger.
12. Kontrollkomiteen avgir beretning til representantskapet. Beretningen skal vurdere
organisasjonens økonomiske stilling og forvaltningspraksis, samt gi en generell vurdering
av virksomheten i forhold til grunndokumentenes bestemmelser.
13. Kontrollkomite kan ikke påføre NORILCO kostnader. Kostnader utover møter avklares med
Hovedstyret.
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§ 20.3 Kontrollkomiteens beretning

Forslagsstiller HS

Vedtekten slik den står i dag

§ 20.3 Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteen avgir beretning til representantskapet. Beretningen skal vurdere organisasjonens
økonomiske stilling og forvaltningspraksis samt gi en generell vurdering av virksomheten i forhold til
grunndokumentenes bestemmelser.

Vedtekt etter de foreslåtte endringer

§ 20.3 Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteen avgir beretning til representantskapet og ledermøtet. Beretningen skal vurdere
organisasjonens økonomiske stilling og forvaltningspraksis samt gi en generell vurdering av
virksomheten i forhold til grunndokumentenes bestemmelser.

Begrunnelse
Kontrollkomite skal rapportere til ledermøte. Dette ble vedtatt på forrige rep.møte. Er i prinsippet
bare en redaksjonell endring.
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§ 20.4 Kontrollkomiteens andre oppgaver

Forslagsstiller HS
Vedtekt slik den står nå

§ 20.4 Kontrollkomiteens andre oppgaver
Kontrollkomiteen kan gi råd til HS og DA på forespørsel samt kan tolke vedtekter jf. § 23.4

Etter endring

§ 20.4 Kontrollkomiteens andre oppgaver
Kontrollkomiteen kan gi råd til HS og DA på forespørsel samt kan tolke vedtekter jf. § 24.4.

Her er det kun en redaksjonell endring da det henvises til feil paragraf.
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§ 21 Valgkomiteen

Forslagstiller HS
Vedtekten slik den står i dag

§21 Valgkomite
Valgkomiteen har en leder, to medlemmer og et varamedlem.
§ 21.1 Valg av valgkomité
Valgkomiteens leder og to medlemmer og et varamedlem velges av representantskapet etter
innstilling fra hovedstyret.

Etter endring
§21 Valgkomite
Valgkomiteen har en leder, tre medlemmer og et varamedlem.
§ 21.1 Valg av valgkomité
Valgkomiteens leder og tre medlemmer og et varamedlem velges av representantskapet etter
innstilling fra hovedstyret.

Begrunnelse
HS ønsker å fjerne vara da dette er tatt bort i de fleste organene i NORILCO.
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§ 23 Økonomi

Forslagsstiller HS

Vedtekten slik den står
§ 23 Økonomi
Hovedstyret vedtar økonomiske retningslinjer for organisasjonen. De økonomiske retningslinjene
skal opp til årlig behandling i hovedstyret.

§ 23 Økonomi
Representantskapet vedtar økonomiske retningslinjer for organisasjonen. De økonomiske
retningslinjene skal opp til årlig behandling i Representantskapet.

Begrunnelse
Om det er ønskelig å få økonomiske retningslinjer inn i rep.møte må denne § endres. Dette forslaget
faller om det ikke blir endringer i §7.7
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§ 26 Tilslutninger
Forslagsstiller HS
Vedtekten slik den står i dag
§ 26 Tilslutninger
Hovedstyret kan godkjenne innmelding av organisasjonen i andre organisasjoner, aksjoner og
lignende som det er formålstjenlig å slutte seg til. Disse kan ikke drive virksomhet som strider
med NORILCOs formål eller politiske standpunkter.
Vedtekt etter endring
§ 26 Tilslutninger
Hovedstyret kan godkjenne innmelding av organisasjonen i andre organisasjoner, aksjoner og
lignende som det er formålstjenlig å slutte seg til. Disse kan ikke drive virksomhet som strider
med NORILCOs formål. eller politiske standpunkter.

Begrunnelse
Det er ikke en vedtatt politisk standpunkt i NORILCO. Det bør derfor ikke henvises til noe som ikke
eksisterer. Det bør sees på om det heller skal lages en politisk plattform man kan jobbe etter om det
er ønskelig. Denne må i så fall vedtas av rep.møtet etter en grundig prosess på et senere møte.
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Sak R 6/22 Handlingsplan 2022 – 2024
Innledning
Denne handlingsplanen er laget med ønske om å gi et best mulig tilbud til våre medlemmer og
målgruppe, utvikle tilbud, samt styrke NORILCOs posisjon som
interesseorganisasjon.
NORILCOs formål er å ivareta interesser til stomi- og
reservoaropererte, samt mage- og tarmkreftrammede og
personer med sykdommer som kan føre til stomi- eller
reservoaroperasjon og mage- og tarmkreft eller pårørende til
nevnte pasientgrupper. NORILCO 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- og
tarmkreft. Foreningens grunntanke er at opererte/rammede som har tilpasset seg en hverdag med
stomi/reservoar eller mage-/tarmkreft, har erfaringer som kan være til hjelp for pasienter som står
foran eller har gjennomgått en slik operasjon eller situasjon.

I representantskapsperioden 2022-2024 ønsker foreningen å videreutvikle gode aktiviteter og tilbud
for personer innenfor vår målgruppe. For denne perioden har NORILCO 7 prioriterte
satsningsområder:
Medlemmer
Likepersonstjeneste
Tilbud og aktiviteter
Kommunikasjon
Brukermedvirkning
Organisasjonsutvikling
Økonomi
Handlingsplanen er retningsgivende for NORILCOs arbeid. Handlingsplanen er et styringsverktøy i
representantskapsperioden for alle tillitsvalgte og er vedtatt av representantskapet juni 2022.
Handlingsplanen må leses i sin helhet og satsningsområdene må sees i sammenheng med hverandre.
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Oppbygging
Når denne handlingsplanen ble bygget opp var det med et ønske om å utvikle organisasjonen,
tilpasset behovene og forventningene ute i samfunnet. For å være mer tidsriktig er FNs
Bærekraftsmål tatt inn som en grunnstein i vårt arbeid. Dette er med på å gjøre arbeidet vårt mer
tidsriktig og hjelper oss i å nå vårt formål.
I innspillsrunder har det blitt stilt spørsmål om hvordan man ser for seg NORILCO om 5 år, og denne
handlingsplanen er et svar på det. Samtidig er det benyttet svar fra spørreundersøkelser og
medlemmer om hvilke behov de ser at de har.

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles
arbeidsplan for å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. For
NORILCO er det ønskelig at alle i vår
målgruppe har et så godt liv som
mulig. Arbeidet i NORILCO og i denne
handlingsplanen skal kunne basere
seg i et eller flere av

Foto: 1 med tillatelse fra FN

bærekraftsmålene som er satt.

Følgende bærekraftsmål trekkes frem for vår målgruppe.
Utrydde fattigdom
Bærekraftsmål 1 har som mål å utrydde ekstrem fattigdom og halvere andelen mennesker som lever
i relativ fattigdom. NORILCO opplever at økonomien til våre medlemmer stadig utfordres av dyrere
egenandeler, høyere utgifter i samfunnet og lavere kjøpekraft.
God helse og livskvalitet
Bærekraftsmål 3 sier at god helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå
sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø,
økonomi og sosiale forhold og mål 3 inkluderer mennesker i alle aldre og ivaretar alle dimensjonene.
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Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftsmål 8 fremmer varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og
anstendig arbeid for alle. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan
leve av lønnen sin.
Mindre ulikhet
Bærekraftsmål 10 jobber for å minke ulikhetene i og mellom land. Situasjonen i dag er at ulikhetene i
og mellom land er en grunn til bekymring, selv om det har vært utvikling. Økonomisk vekst har
bidratt til at flere land har blitt rikere, men det har ikke automatisk ført til mindre fattigdom. Dette
ser vi særlig i Norge hvor stadig flere opplever en strammere økonomisk hverdag uten selv å kunne
øke inntektene.
Ansvarlig forbruk og produksjon
Bærekraftsmål 12 skal sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre og handler om å gjøre mer
med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden.

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Bærekraftsmål 16 skal fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling,
sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende
institusjoner på alle nivåer

Medlemmer
NORILCO skal være en attraktiv organisasjon som gjør at alle innen vår målgruppe skal se det som
naturlig og viktig å bli medlem. Dette skal gjøres ved å aktivt jobbe for våre medlemmers rettigheter,
gi gode likepersonsaktiviteter og tilby faglig og sosialt tilbud til våre medlemmer.
NORILCO skal ha et medlemstilbud som er attraktivt og tidsriktig for eksisterende medlemmer, og et
tilbud som bidrar til rekruttering av nye medlemmer. Det skal jobbes for inkludering og fellesskap,
uavhengig av diagnose eller behandlingsform relatert til NORILCOs målgruppe.
Under Covid-19 pandemien har det vært et fall i medlemstallet. Særlig ser man dette blant gruppen
av yngre medlemmer. Under denne perioden må det særlig legges vekt på å fremme viktigheten av
medlemskap samt ha aktiviteter som tiltrekker seg medlemmer slik at man beholder de medlemmer
som allerede er medlemmer.
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Barn og ungdom trenger ekstra fokus. Støtten de gir hverandre når de møtes er med på å gi de
motivasjon og erfaring de får nytte av i det voksne liv. NORILCOs Ungdom skal gjennom sin aktivitet
vise hvordan livet som ungdom innen vår målgruppe er. Barn og deres familie skal gjennom
Foreldregruppen gis et tilbud. Familiegruppen jobber og uttaler seg om de saker som omhandler
barn innen vår målgruppe.

Likepersonstjenesten
Likepersonsarbeidet drives etter selvhjelpsprinsippet og handler om at frivillige gir et tilbud til alle
som skal få eller har fått anlagt stomi, reservoar samt mage- og tarmkreftrammede. De skal få
informasjon om vår forening og tilbud om besøk. I en utrygg og usikker situasjon er det ofte godt å
snakke med en som selv har vært gjennom en tilsvarende situasjon. Våre likepersoner har tilpasset
seg en ny hverdag og har verdifull
erfaring til nytte for andre som
trenger støtte. Likepersonene har
den opplæring og kompetanse som
kreves for drift av
Likepersonstjenesten.
Likepersonstjeneste er representert
i all aktivitet NORILCO gjennomfører
hvor det deltar personer innen vår målgruppe. Det skal fortsatt jobbes med å skape en best mulig
samhandling mellom de som ønsker å møte NORILCOs likepersonstjeneste og vår målgruppe.

Tilbud og aktiviteter
Nasjonale aktiviteter
Nasjonale aktiviteter er et supplement til medlemmer. Fysiske samlinger nasjonalt er kostbart og når
et fåtall av vår totale medlemsmasse. Likevel er det viktig at det er et tilbud som kan nå grupper som
ikke har et godt tilbud i deres lokale avdeling.
Digitale aktiviteter
Samfunnet blir stadig mer digitalt og NORILCO må følge denne utviklingen. Aktiviteter som er digitale
når en større gruppe av våre medlemmer og er økonomisk uavhengig av antall medlemmer som
deltar. Det skal gis tilbud om digitale aktivitet til våre medlemmer og disse kan gis både sentralt og
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lokalt, etter aldersgrupper eller diagnosespesifikt. Likepersonstjenesten skal være en del av det
digitale tilbudet.

Lokale aktiviteter
Det er i distriktsavdelinger og i lokale ungdomsgrupper de fleste av våre medlemmer møter NORILCO
fysisk. NORILCO skal ha distriktsavdelinger som dekker hele landet, og der det ikke er et tilbud skal
det jobbes for å få dette på plass.
Nye medlemmer skal møtes av sin avdeling og bli raskt inkludert i deres kommunikasjon ut til
medlemmer. Det skal være gode og lokale aktiviteter.
Tillitsvalgte i distriktsavdelinger skal være trygge i sine roller og gis den opplæring det er behov for å
kunne gjennomføre sitt virke. Digitalisering i organisasjonen har skapt nye utfordringer.
Digitalkunnskap er varierende, og det må jobbes med å styrkes denne. Det utarbeides en
frivillighetsreise i NORILCO som skal gi frivillige og tillitsvalgte den kompetansen de trenger for drift
av organisasjonen.

Gruppene våre
Foreldregruppe:
Gjennom Foreldregruppen skal det gis et tilbud til barn som medlemmer og deres familier. Arbeidet
familiegruppen gjør bedrer hverdagen til hele familier innen vår målgruppe. Familiegruppens arbeid
finansieres av NORILCO. Familiegruppen jobber og uttaler seg om de saker som omhandler barn
innen vår målgruppe.
NORILCOs Ungdom
NORILCO drifter sin egen ungdomsorganisasjon delvis finansiert gjennom støtte NORILCO mottar for
ungdomsarbeid. Ungdom er i etableringsfasen og er ekstra sårbare med tanke på psykososial
omgang med andre. Et sterkt NORILCO ungdom vil hjelpe mange i vår målgruppe til en bedre hverdag
gjennom hele livet.
30+
Behovet for å finne noen å snakke med etterlyses. Utfordringene som gjør det vanskelig å takle
hverdagen som for eksempel økonomi, omskolering og samlivsbrudd er noe denne gruppen
tilrettelegger har fokus på. Gruppen skaper arenaer for felleskap innen denne målgruppen hvor
målsettingen er å gi den enkelte noen verktøy for å kunne få en litt bedre hverdag.
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Synlighet
NORILCO skal være en synlig organisasjon.
God kommunikasjon og synlighet bidrar til at
medlemmene får kunnskap om hvilke tilbud
som finnes, hva organisasjonen arbeider med
og hvordan de kan få hjelp og støtte. God
synlighet er også viktig for at NORILCO skal
oppnå bedre vilkår for våre medlemmer ved at
NORILCO er en selvsagt aktør å invitere inn
når myndigheter og lignende igangsetter arbeid/aktiviteter som vil påvirke vår målgruppe.
NORILCO skal fremme aktiviteter og arrangementer gjennom publisering av invitasjoner og artikler i
de kanaler det er naturlig. NORILCO som arrangør både sentralt og lokalt skal være synlig på
aktivitetene.
En helhetlig profil er svært viktig for en synlig organisasjon. Det pliktes til å bruke det materialet som
er vedtatt brukt. Maler og profiler skal være tilgjengelig for tillitsvalgte.
Nettside
Nettsiden til NORILCO må endres og gjøres tidsriktig ut fra de krav som er forventet av oss. Med
dette menes både universell utforming, teknologi og layout. Nettsiden er den viktigste
kommunikasjonskanalen som vi har og vi når mange av de som søker etter informasjon om våre
diagnoser eller om oss. NORILCO er avhengig av at alle ledd i organisasjonen benytter nettsiden.
Informasjonsmateriell
Brosjyrene er ofte første møte en i vår målgruppe har i møte med NORILCO. Informasjonen de får
gjennom likepersonssamtaler, eller i avdelinger på
sykehus må være oppdatert og tilpasset den som
leser den. Foreningen skal ha oppdatert og godt
brosjyremateriell. Brosjyrene som er i NORILCO er
omfattende og det må sees på hvilke behov det er for
brosjyremateriell og hvilke av de som kan
digitaliseres.
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NORILCO-Nytt
NORILOC skal ha et medlemsblad som treffer vår målgruppe. Alle ledd i NORILCO er med på
produksjonen av innhold som artikler, intervjuer, personlige historier, fagartikler, kronikker, og
annen relevant informasjon for målgruppen som ikke finnes andre steder. Redaksjoner skal sørge for
at informasjonen er kvalitetssikret.

Sosiale medier
Sosiale medier er noe store deler av vår målgruppe befinner seg på. NORILCO må utarbeide en
helhetlig plan for kommunikasjon gjennom sosiale medier. Det skal sees på hvilke typer sosiale
medier man skal være en del av.

Brukermedvirkning
NORILCO er representert i mange ulike brukerutvalg og
fora, og ønsker å utvide med flere brukerrepresentasjoner
der det er naturlig. Forståelse av brukermedvirkning må
bli bedre i NORILCO og den må ha en nær tilknytning til
både kommunikasjon og vårt politiske arbeid.
Brukermedvirkning er et viktig virkemiddel i å drive aktivt
påvirkningsarbeid overfor instanser som er viktig for vår
målgruppe.

Foto: 2 NORILCO

Som organisasjon skal vi stille med gode brukerrepresentanter og vi må gjøre våre
brukerrepresentanter skolert til å kunne delta. Det opprettes et tilbud om digitalt forum hvor våre
representanter kan delta.

Samfunnskontakt
NORILCO skal være førstevalget som informasjonskilde for vår målgruppe og skal jobbe for at alle
som blir behandlet for sykdommer representert i NORILCOs målgruppe og deres pårørende finner
relevant informasjon der de er.
NORILCO skal være aktiv i fagmiljøer innen vår formålsgruppe og delta aktivt i de fora det er naturlig
man er en del av. Gjennom sitt arbeid skal NORILCO være representert i fora hvor det er naturlig.
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Politisk arbeid
NORILCO må styrke det politiske arbeidet og da særlig på måten dette kommuniseres ut til våre
medlemmer og målgruppe. NORILCO skal jobbe politisk aktivt med de temaer som det er naturlig at
vår målgruppe omfavner. Særlig trekkes det frem blåreseptordningen, nasjonal oppfølging av
stomiopererte, tarmscreening og pakkeforløp hjem som viktig for vår målgruppe.

Organisasjonsutvikling
NORILCO er i endring. Hva NORILCO skal være i fremtiden må tydeligere frem og det
evalueringsarbeidet skal være en del av kulturen i NORILCO. Målet med organisasjonsutviklingen er å
få NORILCO til å kunne gi medlemmene og målgruppen et så godt tilbud som mulig på en så
kostnadseffektiv måte som mulig.
Representantskapsmøtet, ledermøte og årsmøter er viktige arenaer for utvikling av organisasjonen.
Her vedtas det viktige satsningsområder til NORILCO. Delegater under representantskapet og
ledermøte skal være klar over sin rolle og ha den kunnskap og kompetanse de trenger for å føle seg
trygg i aktiv deltagelse under møtet. Ved behov og tid kan det gjennomføres kurs som er med på å gi
distriktsavdelinger verktøy til drift av organisasjonen. For årsmøter i distriktsavdelinger må
medlemmer gjøres kjent med de påvirkningsmuligheter de har.
Rapportering av aktiviteter er med på å dokumentere arbeidet som gjøres i NORILCO både fra
sentralt og distriktsavdelinger. Rapporteringen må følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder
for våre tilskuddsgivere.

Økonomi
NORILCO skal ha en sunn og god økonomi og jobbe for økonomisk vekst med en forsvarlig styring.
Det økonomiske grunnlaget for NORILCOs arbeid lokalt og nasjonalt utfordres gjennom ulike regler
for fordeling av midler fra statlig nivå, gjennom andre samarbeidspartnere som for eksempel
Kreftforeningen.
I en tiltagende hard konkurranse om givere blant frivillige organisasjoner er det viktig at NORILCO
har en god og sunn holdning til økonomi og viser frem hvordan penger benyttes. Arbeidet med å
aktivt øke inntekter og søke prosjektmidler hvor det er naturlig fortsetter.
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Det er nødvendig å sette søkelys på bruk av midler etter tilskuddsordninger, øke medlemsgrunnlaget,
drive foreningsarbeidet effektivt og fordele midler på en solidarisk måte.
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Sak R / 22 Fastsettelse av budsjett
Sak R 7/22 A - Fastsettelse av kontingent
Dagens kontingent er følgende:
Hovedmedlemskap:

350 Kroner / uten abonnement 250 Kroner

Bedriftsmedlemskap:

600 Kroner

Hovedstyrets innstilling:
Kontigent beholdes som den er
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Sak R 7/22 B – Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelingene

Grunninformasjon
Til fordeling

kr 1 100 000,00

Antall avdelinger

22

Grunnbeløp

kr

Fordelingsprinsipper

Prosent

Medlemmer

5 000,00

kr 110 000,00
kroner

60 % kr 774 000,00

Alle likepersonbesøk

5 % kr

64 500,00

Rekruttering

5 % kr

64 500,00

Geografi

5 % kr

64 500,00

Antall aktive likepersoner

5 % kr

64 500,00

Medlemsaktiviteter
Kontroll må være 100 prosent

20 % kr 258 000,00
100 % kr 1 400 000,00

Andre reguleringer
Egenkapital grense

2,5

Hovedstyrets innstilling: Grunnbeløpet settes til 5000 kr og fordelingsnøkkelen vedtas som foreslått.
Egenkapitalgrensen settes til 2,5.
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Sak R 7/22 C – Fastsettelse av styrehonorar

Samlet lønnsutbetaling til en person fra den enkelte stiftelse, frivillige organisasjon, forening eller lag
er skattefritt for mottakeren opp til 10 000 kr per inntektsår.

Hovedstyrets innstilling:
Honorar til hovedstyret settes til 8.000 kroner per år i tråd med fribeløpet.
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2023- 2024 Budsjett i sin helhet

Budsjett 2023

Budsjett 2024

INNTEKTER

Gaver

Medlemskontigent
Annonseinntekter
Egenandeler likepersonsaktiviteter
Prosjektmidler likeperson
Studieforbundet Funkis
Likepersonsmidler Bufdir
Ungdomsarbeid - Fordelingsutvalget
Egenandeler NU
Kreftforeningen
Momskompensasjon
Andre inntekter
Prosjekt
SUM INNTEKTER

kr 20 000
kr 1 600 000
kr 400 000
kr 150 000
kr 50 000
kr 100 000
kr 2 300 000
kr 200 000
kr 35 000
kr 1 500 000
kr 400 000
kr 0
kr 400 000
kr 7 155 000

kr 30 000
kr 1 600 000

kr 400 000

kr 150 000
kr 50 000
kr 120 000

kr 2 300 000

kr 200 000
kr 35 000
kr 1 500 000
kr 400 000
kr 0
kr 355 000
kr 7 140 000

KOSTNADER
Kostnader til org. formål
30 +
Familiesamling
Likepersonssamlinger og kurs
Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid
Kursing og oppfølging
Distriktsarbeid

Distriktsarbeid
Driftstilskudd NU
Ungdomsarbeid

NORILCOs Ungdom
Medlemsblad
Nettsider
Materiell og innhold
Informasjon

Informasjon
Interessepolitikk
Samfunnskontakt

Samfunnskontakt
Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid
Sum Kostnader til org. formål
Administrasjonskostnader
Drift

Drift
Hovedstyret og AU
Rep.møte og ledermøte
Demokratiske strukturer

Demokratiske strukturer
Sum Administrasjonskostnader
SUM KOSTNADER
AKTIVITETSRESULTAT

-kr 250 000
-kr 215 000
-kr 230 000
-kr 200 000
-kr 200 000
-kr 180 000
-kr 800 000
-kr 750 000
-kr 1 345 000 -kr 1 480 000
-kr 200 000
-kr 150 000
-kr 1 100 000 -kr 1 100 000
-kr 1 250 000 -kr 1 300 000

-kr 220 000
-kr 100 000
-kr 320 000

-kr 220 000
-kr 100 000

-kr 320 000

-kr 380 000
-kr 380 000
-kr 200 000
-kr 500 000
-kr 200 000
-kr 200 000
-kr 750 000
-kr 650 000
-kr 1 730 000 -kr 1 530 000
-kr 50 000
-kr 50 000
-kr 1 000 000 -kr 1 000 000
-kr 1 050 000 -kr 1 050 000
-kr 30 000
-kr 30 000
-kr 30 000
-kr 30 000
-kr 5 725 000 -kr 5 710 000

-kr 750 000
-kr 750 000
-kr 280 000
-kr 200 000
-kr 200 000
-kr 680 000

-kr 750 000

-kr 750 000
-kr 280 000
-kr 200 000
-kr 200 000

-kr 680 000

-kr 1 430 000 -kr 1 430 000
-kr 7 155 000 -kr 7 140 000
kr 0
kr 0

* Inntektene er slått sammen. Vi får stort sett bare prosjektmidler til inntekt
** Ny nettside ( må sees i sammenheng med evt. nytt navn)
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Sak R 8/22 – Valg av hovedstyre
Valgkomiteens innstilling er:
Leder: Hege Elisabeth Almaas, NORILCO Sør-Trøndelag
Nestleder: Jan Kjensli, NORILCO Akershus
Styremedlemmer: Annlaug Årflot, NORILCO Romsdal
Katinka Hauge, NORILCO Bergen
Marianne Wik Kolstad, NORILCO Vestfold
Kåre Thomsen, NORILCO Sør-Rogaland
Britt Kristofersen NORILCO Akershus

Funksjonsperioden for vervene er fra representantskapet slutt frem til representantskapets slutt
2024.
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Sak R 9/22 – Valg av valgkomiteen
Funksjonsperioden for vervene er fra representantskapet slutt frem til representantskapets slutt
2024.
Hovedstyrets innstilling:
1. Leder Camilla Tjessem (NORILCO Sør-Rogaland)
2. Medlem Bente Løkaas (NORILCO Sør- Trøndelag)
3. Medlem Jane Halvorsen (NORILCO Akershus)
4. Arvid Pleym (NORILCO Finnmark)
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Sak R 10/22 – Valg av kontrollkomité
Funksjonsperioden for vervene er fra representantskapet slutt frem til representantskapets slutt
2024.

Valgkomiteens innstilling:
Thomas Rikardsen, NORILCO Oslo
Sylvi Røren, NORILCO Sunnmøre
Roar Ruden, NORILCO Buskerud
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Sak R 11/22 – Valg av statsautorisert revisor
NORILCO er fornøyd med jobben PKF Beckman Lundevall har gjort med regnskapet og diverse
attestasjonsoppdrag i 2020 og 2021 med tanke på pris, tilgjengelighet og kompetanse.
Hovedstyrets innstilling: PKF Beckman Lundevall velges som revisor.
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Sak R 12/22 – Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte
Hovedstyrets innstilling:
Representantskapsmøtet i 2024 avholdes i region Gardermoen.
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Sak R 13/22 – Avslutning
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Vedlegg
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§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er:
NORILCO – Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft

§ 2 Organisasjonsområde

NORILCO er en landsdekkende interesseorganisasjon drevet på frivillig basis.
Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. NORILCO er assosiert
medlem av Kreftforeningen.

§ 3 Formål og grunntanke
§ 3.1 Formål
Foreningens formål er å ivareta interesser til stomi- og reservoaropererte, samt
mage- og tarmkreftrammede og personer med sykdommer som kan føre til stomieller reservoaroperasjon og mage- og tarmkreft eller pårørende til nevnte
pasientgrupper.
§ 3.2 Arbeidsområder
NORILCO 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- og tarmkreft.
§ 3.3 Grunntanke
Foreningens grunntanke er at opererte/rammede som har tilpasset seg en hverdag
med stomi/reservoar eller mage-/tarmkreft, har erfaringer som kan være til hjelp for
pasienter som står foran/har gjennomgått en slik operasjon/situasjon.

§ 4 Medlemskap

I organisasjonen kan det tegnes følgende medlemskap:
• Hovedmedlemskap
• Bedriftsmedlemskap

§ 4.1 Hovedmedlemskap
Som hovedmedlemmer opptas alle som er stomi-/reservoaroperert og/eller mage/tarmkreftrammet, alle som er blitt forespeilet å måtte gjennomgå en stomi/reservoaroperasjon, og herunder pårørende og alle som viser interesse for stomi/reservoaroperertes og mage-/tarmkreftrammedes særlige problemer, og som
støtter opp om NORILCOs formål.
§ 4.2 Bedriftsmedlemmer
Som bedriftsmedlemmer opptas institusjoner, firmaer, og organisasjoner som støtter
opp om NORILCOS formål.
Bedriftsmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter i organisasjonen.
Bedriftsmedlemmer mottar organisasjonens medlemsblad.
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§ 4.3 Æresmedlemskap
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.
Æresmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter i organisasjonen, med mindre
de samtidig innehar hovedmedlemskap.
§ 4.4 Tildeling av æresmedlemskap
Forslag om æresmedlemskap kan fremsettes av hovedstyrets medlemmer og av
distriktsavdelingene med begrunnelse innen 60 dager før Representantskapsmøte.
Hovedstyret utpeker æresmedlemmer på bakgrunn av de innkomne forslag.

§ 5 Kontingent
§ 5.1 Fastsettelse av kontingent
Kontingenten fastsettes av representantskapet. Barn ut det året de fyller 15 år, og
medlemmer som ikke ønsker å motta medlemsblad, betaler redusert kontingent
fastsatt av representantskapet. Kontingenten kan ikke være lavere enn 50 kr per
medlem.
§ 5.2 Rettigheter knyttet til kontingent
Betalt medlemskontingent for hovedmedlem innebærer fulle organisatoriske
rettigheter. Betalt kontingent for inneværende eller foregående år er en forutsetning
for å inneha eller stille til verv i alle organisasjonsledd.
§ 5.3 Redusert kontingent
Nye medlemmer innmeldt etter 1. oktober betaler redusert medlemsavgift
inneværende år, men har fulle organisatoriske rettigheter fra og med
innmeldingsdato. Den reduserte avgiften fastsettes av representantskapet.

§ 6 Organer og dokumenter
§ 6.1 Myndighetsorganer
NORILCO har følgende myndighetsorganer. Organenes plassering i
beslutningshierarkiet følger av listens rekkefølge.
1.
2.
3.
4.

Representantskapet
Ledermøtet
Hovedstyret
Arbeidsutvalget

§ 6.2 Grunndokumenter
NORILCO har grunndokumenter. Dokumentenes plassering i beslutningshierarkiet
følger av listens rekkefølge:
1. Vedtekter
2. Arbeidsprogram
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§ 7 Representantskapet
§ 7.1 Representantskapets myndighet
Representantskapet er foreningens øverste myndighet og består av representanter
fra distriktsavdelingene og NORILCOs Ungdom.
§ 7.2 Representantskapets sammensetning
Størrelsen på distriktsavdelingen avgjør antall representanter i representantskapet
etter følgende modell:
a.
b.
c.
d.

1–100
101–250
251–500
501 eller flere

medlemmer gir 2 representanter og 2 stemmer
medlemmer gir 3 representanter og 3 stemmer
medlemmer gir 4 representanter og 4 stemmer
medlemmer gir 5 representanter og 5 stemmer

Beregningen av antall delegater foregår på bakgrunn av innbetalt kontingent
foregående regnskapsår. NORILCOs ungdom sitt antall representanter beregnes etter
samme modell som distriktsavdelingene.
§ 7.3 Stemmedeling på Representantskapsmøtet
En representant kan bære flere stemmer fra egen distriktsavdeling. En representant
kan ikke bære stemmer for andre distriktsavdelinger.
§ 7.4 Representant i representantskapet
For å være representant med stemmerett må vedkommende ha betalt
medlemskontingenten for inneværende år.
Representanter plikter å gjøre organisasjonsleddet de representerer kjent med
sakenes innhold.
§ 7.5 Tidspunkt for Representantskapsmøte
Representantskapsmøtet avholdes hvert annet år innen utgangen av juni måned.
Hovedstyret kan gi dispensasjon fra denne tidsrammen.
§ 7.6 Innkalling til Representantskapsmøte
Første innkalling skal sendes ut senest 90 dager før representantskapsmøtet. Denne
skal inneholde informasjon om hvor og når representantskapsmøtet skal avholdes,
vedtektene, gjeldende frister og program, samt hvilke saker som skal tas opp. Fristen
for å melde inn saker til Representantskapet er 60 dager før
Representantskapsmøtet.
Andre innkalling skal sendes ut senest 31 dager før representantskapsmøtet. Denne skal
inneholde hovedstyrets beretning og regnskap, innkomne endringsforslag til vedtektene og
forslag til nytt arbeidsprogram, forslag til budsjett (Jevnfør
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§ 7.7 Saksliste punkt 7.b) samt forretningsorden. I tillegg vedlegges utfyllende
sakspapirer til saker som er nevnt i første innkalling.
§ 7.7 Saksliste til Representantskapsmøte
Representantskapet har som minimum følgende saksliste:
1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden
2. Presentasjon av styrets beretning
3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning
4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning
5. Endringer i vedtektene
6. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder:
a. Fastsettelse kontingent
b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger
c. Fastsettelse av styrehonorar
8. Behandling av innkomne saker
9. Valg av hovedstyre
10. Valg av valgkomité
11. Valg av kontrollkomité
12. Valg av statsautorisert revisor
13. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling fra
hovedstyret
14. Avslutning
Representantskapet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte hovedstyret til
sammen består av personer i NORILCOs målgruppe.
§ 7.8 Åpning og forretningsorden på representantskapsmøtet
Representantskapsmøtet må etter styrets innstilling fatte vedtak i de følgende saker
før noen andre saker kan behandles:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrere
3. Godkjenning av fremmøtte delegater
4. Forretningsorden
5. Valg av protokollførere
6. Valg av protokollunderskrivere
7. Valg av redaksjonskomité
8. Valg av tellekorps
9. Fastsettelse av saksliste
10. Fastsettelse av dagsorden
Sittende styreleder i NORILCO fungerer som møteleder inntil ordstyrere er valgt.
Hovedstyrets innstillinger om dagsorden, saksliste, tellekorps, protokollfører og
protokollunderskrivere samt redaksjonskomité og forretningsorden er gjeldende
inntil disse sakene er behandlet av representantskapet.
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§ 7.9 Redaksjonskomité på Representantskapsmøtet
Hovedstyret innstiller til redaksjonskomité for representantskapet.
Representantskapet vedtar mandat for redaksjonskomiteen som vedlegg til
forretningsordenen etter innstilling fra hovedstyret.
§ 7.10 Representantskapsmøtets beslutningsdyktighet
Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
distriktsavdelingene er til stede.
§ 7.11 Møterett på representantskapsmøtet
Følgende personer har møterett på representantskapsmøtet:
1. Delegater fra distriktsavdelingene og NU i henhold til § 7.2
Representantskapets sammensetning.
2. Hovedstyret møter med observatørstatus med mindre de er tildelt delegateller observatørstatus etter § 7.4 Representant i representantskapet.
3. Sekretariatet har møterett, men kan ikke møte etter punkt 1 eller 2 etter
denne paragraf.
4. Kontrollkomiteen har møteplikt med talerett.
5. Medlemmer av forberedende komiteer har møterett og talerett på
representantskapsmøtet og innehar observatørstatus under behandlingen av
angjeldende saker.
6. Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende saker.
7. Nominerte til valg møter med talerett i saken valg.
8. Medlemmer av NORILCO har talerett på representantskapsmøtet.
§ 7.12 Andre deltakere på representantskapsmøtet
Hovedstyret kan invitere andre til å overvære representantskapsmøtet.
Representantskapet må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt til om disse skal innvilges
tale- og/eller forslagsrett. Representantskapsmøtet er åpent med mindre annet blir
bestemt ved alminnelig flertall.
§ 7.13 Protokoll fra representantskapsmøtet
Der føres beslutningsprotokoll for representantskapsmøtet. Denne signeres av
protokollunderskrivere som er valgt ihht. § 7.8 Åpning og forretningsorden på
representantskapsmøtet og sendes ut til distriktsavdelingene med 14 dages svarfrist
for endelig godkjenning.

§ 8 Ekstraordinært representantskapsmøte
§ 8.1 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte når enten hovedstyret finner
det påkrevet, eller minst 8 distriktsavdelinger forlanger det.
Innkallingen skal sendes ut 5 uker før det ekstraordinære representantskapsmøtet.
Hovedstyret fastsetter ellers gjeldende frister.
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§ 8.2 Saksliste for ekstraordinært representantskapsmøte
Kun den saken eller de sakene som gjør det nødvendig med ekstraordinært
representantskapsmøte, kan behandles på møtet. I innkallingen skal de sakene som
skal til behandling oppgis.

§ 9 Ledermøte
§ 9.1 Tidspunkt for ledermøte
Ledermøtet avholdes i årene der det ikke avholdes representantskapsmøte.
Ledermøtet avholdes innen utgangen av juni måned.
§ 9.2 Ledermøtets myndighet
Ledermøtet kan kun fatte beslutninger i sakene som er fastsatt i vedtektenes § 9.6
Saksliste for ledermøtet.
§ 9.3 Innkalling til ledermøtet
Innkalling sendes alle distriktsavdelingene og NORILCOs Ungdom 30 dager før møtets
begynnelse. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når Ledermøtet skal
avholdes samt saksliste, gjeldende frister og program, hovedstyrets beretning og
regnskap, samt hvilke saker som skal opp i henhold til § 9.6 Saksliste for ledermøtet.
§ 9.4 Møterett på ledermøtet
På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger eller de som
distriktsavdelingene utpeker. NORILCOs Ungdom møter med 2 representanter; leder
eller de som NORILCOs Ungdom selv utpeker. Valgkomité og kontrollkomité har
møteplikt.
NORILCOs distriktsavdelinger kan møte med 2 representanter fra sin avdeling.
Distriktsavdelingene dekker representant nr. 2. Hovedstyret kan stille i sin helhet.
Det gis adgang til å møte med fullmakt. Fullmakten skal være fremlagt skriftlig, og
representanter som kommer på ledermøtet, kan maksimalt møte med én fullmakt.
§ 9.5 Stemmedeling på ledermøtet
Stemmefordelingen på ledermøtet er regulert etter vedtektenes § 7.3 Stemmedeling
og § 7.2 Representantskapets sammensetning, og er følgelig tilsvarende
representantskapsmøtet.
§ 9.6 Saksliste for ledermøtet
Ledermøtet har følgende saksliste:
1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til
størrelse og sammensetning
2. Innkomne forslag
3. Årsberetning fra foregående år samt status for inneværende periode
4. Presentasjon av fjorårets regnskap med revisors beretning
5. Årsberetning kontrollkomité
6. Presentasjon av valgkomiteen og deres arbeid
7. Revidering av rammebudsjett ved behov
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§ 9.7 Protokoll for ledermøtet
Protokoll føres etter bestemmelsene i § 7.13 Protokoll.

§ 10 Distriktsavdelingene

Distriktsavdelingene i NORILCO kan ha egne og mer omfattende vedtekter. § 10 –
§ 14 er minimumskrav til distriktsavdelingenes vedtekter.

§ 10.1 Distriktsavdelingenes virke
Distriktsavdelingene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter 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.
Distriktsavdelingenes skal arbeide i samsvar med NORILCOs vedtekter, formål og
grunndokumenter.
§ 10.2 Distriktsavdelingenes medlemmer
Medlemmer i NORILCO bosatt i distriktsavdelingens område er medlemmer i
distriktsavdelingen. Dersom et medlem ønsker det, kan medlemskapet knyttes til en
annen distriktsavdeling.
§ 10.3 Registrering i frivillighetsregisteret
Alle distriktsavdelingene plikter å registrere seg i enhets- og frivillighetsregisteret.
§ 10.4 Beregning av driftstilskudd til distriktsavdelingene
Distriktsavdelingens driftstilskudd beregnes på bakgrunn av medlemsantall,
aktiviteter og oppsparte midler. Beregningsmodellen vedtas av representantskapet;
jamfør § 7.7 punkt 7.b.

§ 11 Årsmøtet i distriktsavdelingene

Årsmøtet er distriktsavdelingens høyeste myndighet. Kun medlemmer med
medlemskap registrert i distriktsavdelingen kan stemme på distriktsavdelingens
årsmøte; jevnfør § 5.2 Rettigheter knyttet til kontingent.

§ 11.1 Tid for årsmøte i distriktsavdelingene
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
§ 11.2 Innkalling til årsmøtet
Innkalling til årsmøtet skal, sammen med kunngjøring av saksliste, skje skriftlig til alle
medlemmer i distriktsavdelingen senest fire uker før årsmøtet.
§ 11.3 Frister for årsmøte i distriktsavdelingene
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, jamfør § 11.1 Tid for årsmøte, kan hovedstyret gjennomføre årsmøte for
lokallagets regning.
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§ 11.4 Ekstraordinært årsmøte i distriktsavdelingene
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når avdelingens styre eller minst 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 senest tre uker før møtet avholdes.
§ 11.5 Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen
Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:
• Konstituering av årsmøtet
• Valg av ordstyrer og protokollfører 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
Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret til sammen består av
personer i NORILCOs målgruppe.
§ 11.6 Gjennomføring av årsmøtet i distriktsavdelingene
Årsmøtet ledes av ordstyrer 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.
§ 11.7 Valg i distriktsavdelingene
Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig
flertall.
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.
§ 11.8 Protokoll fra årsmøtet i distriktsavdelingene
Alle forslag, vedtak og valg føres inn i protokollen som skal godkjennes av de valgte
protokollunderskriverne.

§ 12 Distriktsavdelingens styre

Styret er distriktsavdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har det
daglige ansvar for driften av distriktsavdelingen.
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For at nytt styre og årsmøtet skal godkjennes, må styret bestå av minimum 3
personer.
§ 12.1 Styremøter i distriktsavdelingene
Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av distriktsavdelingens
midler tilsier det.
§ 12.2 Vedtaksdyktighet i distriktsavdelingens styre
Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
§ 12.3 Protokoll fra styremøter
Det skal føres protokoll for styremøtene. Protokollen godkjennes på neste ordinære
styremøte.

§ 13 Distriktsavdelingenes økonomi

Leder og kasserer samt tillitsvalgte som underskriver på vegne av distriktsavdelingen,
kan ikke være ektefelle/samboere eller i nær familie i rett opp-/nedstigende linje.

§ 13.1 Distriktsavdelingens driftsstøtte
Representantskapet vedtar en modell for fordeling av driftsstøtte til distriktsavdelingene.
Jevnfør § 7.7 Saksliste. Punkt 7.b.

§ 14 Distriktsavdelingenes rapportering

Årsrapport på fastsatt skjema med tilhørende årsberetning og årsregnskap samt
oppdatert styreliste, skal sendes administrasjonen uoppfordret innen den 15. april
hvert år.

§ 15 Hovedstyret
§ 15.1 Hovedstyrets mandat
Hovedstyret iverksetter representantskapets og ledermøtets vedtak. Hovedstyret kan
nedsette utvalg og arbeidsgrupper.
§ 15.2 Hovedstyrets ansvarsområde
Hovedstyret står ansvarlig for at NORILCO overholder de lover og avtaler foreningen
er forpliktet til etter norsk lov og inngåtte avtaler i arbeidslivet.
§ 15.3 Hovedstyrets forhold til distriktsavdelingene
Hovedstyret godkjenner om distriktsavdelinger eller lokallag skal opprettes,
nedlegges, slås sammen eller deles, og er behjelpelig med dette.
§ 15.4 Hovedstyrets sammensetning
Hovedstyret består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer valgt av
representantskapsmøtet. Det kan kun velges to styremedlemmer fra hver
distriktsavdeling. Alle som møter med stemmerett i styret, innehar én stemme.
Hovedstyrets leder kan benytte dobbeltstemme ved stemmelikhet i hovedstyret.
NORILCOs Ungdom har i tillegg møte- og stemmerett i hovedstyret med 1
representant.
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§ 15.5 Ved leders forfall i hovedstyret
Nestleder er leders stedfortreder. Ved fravær av leder og nestleder konstituerer
hovedstyret seg selv.
§ 15.6 Fordeling i hovedstyret
Til valg til hovedstyret skal det tilstrebes lik kjønnsfordeling med et måltall på 40
prosent. Geografi og organisasjonsmessig spredning skal også vektlegges.
§ 15.7 Hovedstyrets funksjonstid og tiltredelse
Hovedstyret tiltrer når Representantskapsmøtet er hevet.
Det tilstrebes en god overgang og kunnskapsoverføring mellom gammelt og nytt
styre.

§ 16 Hovedstyrets møter

Hovedstyret innkalles til styremøter når tidligere styrevedtak, styreleder,
arbeidsutvalgets flertall eller 1/3 av hovedstyrets medlemmer krever det.

§ 16.1 Innkalling til hovedstyrets møter
Styret innkalles med minimum 10 dagers varsel.
§ 16.2 Sakspapirer til hovedstyret
Sakspapirer sendes hovedstyret og NORILCOs Ungdom senest 7 dager før møtets
begynnelse. Sakslisten offentliggjøres innen samme frist.
§ 16.3 Vedtaksdyktighet i hovedstyret
Hovedstyret er vedtaksdyktig når hovedstyret er lovlig innkalt, og minst halvparten av
hovedstyrets medlemmer er til stede.
§ 16.4 Ekstraordinære hovedstyremøter
For ekstraordinære hovedstyremøter er frist for innkallelse og sakspapirer 7 dager.
Hovedstyret kan overprøve reguleringene om lovlig innkallelse med 2/3 flertall.
§ 16.5 Vedtaksbestemmelser for hovedstyret
Avgjørelser i hovedstyret foretas med alminnelig flertall.
§ 16.6 Hovedstyrets forretningsorden
Hovedstyret vedtar en forretningsorden for hovedstyrets arbeid på første ordinære
styremøte.
§ 16.7 Protokoll over hovedstyremøtene
Det føres protokoll for hovedstyrets møter. Protokollen skal inneholde en oversikt
over fremmøtte styremedlemmer og deres organisasjonstilknytning, og fremstille en
oversikt over forhandlingene etter møtets forretnings- og dagsorden.
Hovedstyrets vedtak offentliggjøres. Protokoll fra hovedstyremøtene skal være
tilgjengelig for distriktsavdelingene innen tre uker. Alle saker behandles som
hovedregel som åpne saker og distribueres offentlig. Saker av personvernmessig
karakter føres som hovedregel i B-protokoll og unntas offentlighet. B-protokoll kan
åpnes av Hovedstyrets leder, daglig leder og kontrollkomiteen hver for seg samt
Representantskapet ved 2/3 flertall.
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§ 17 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av hovedstyrets leder og nestleder samt ett medlem og en
vararepresentant utpekt av-, og blant, hovedstyrets resterende medlemmer.
Arbeidsutvalgets sammensetning fastsettes på styreperiodens første møte. Inntil valg
av arbeidsutvalg er avholdt, fungerer leder og nestleder som arbeidsutvalg.

§ 17.1 Arbeidsutvalgets mandat
Arbeidsutvalget leder organisasjonens arbeid mellom hovedstyremøtene.
Arbeidsutvalget innstiller i alle saker til hovedstyret. Ytterligere mandat og
forretningsorden for arbeidsutvalget fastsettes av hovedstyret.
§ 17.2 Arbeidsutvalgets vedtak
Arbeidsutvalget fatter vedtak i politiske og organisatoriske saker med full konsensus.
I situasjoner der arbeidsutvalget ikke kan oppnå konsensus, oversendes saken til
hovedstyret.

§ 18 Foreldregruppen

Barn fra 0-18 år og deres foresatte og søsken opp til 15 år skal ivaretas av
Foreldregruppen. Foreldregruppen består av en leder og tre gruppemedlemmer som
utpekes i henhold til instruks for Foreldregruppen. Perioden foreldregruppens
medlemmer utpekes for er to år. Gruppen kan suppleres dersom et av gruppens
medlemmer trekker seg i perioden.
Foreldre/pårørende til barn over 15 år har også mulighet til å delta på arrangementer
initiert av Foreldregruppen.
Foreldregruppen skal arbeide for å bedre livskvaliteten til barn i NORILCOs
målgruppe. Gruppens arbeid skal godkjennes av -, og rapporteres til hovedstyret.

§ 19 NORILCOs Ungdom
§ 19.1 NORILCOs Ungdom sitt formål og oppgave
NORILCOs Ungdoms formål er det samme om NORILCOs formål.
Ungdomsvirksomheten har til oppgave å organisere aktiviteter rettet mot
aldersgruppen presisert i § 19.2 NORILCOs Ungdom sine medlemmer. NORILCOs
Ungdom er NORILCOs ungdomsorganisasjon.
§ 19.2 NORILCOs Ungdom sine medlemmer
NORILCOs Ungdom består av alle medlemmer i foreningen mellom 15 og 35 år.
§ 19.3 NORILCOs Ungdom sin organisering
NORILCOs Ungdom vedtar egne vedtekter og er en fristilt organisasjon. Styret i
NORILCOs Ungdom stiller med representanter på representantskapsmøte og
ledermøte i henhold til § 7.2 og § 9.4.
§ 19.4 NORILCOs Ungdom sin driftstøtte
Driftstilskuddets størrelse settes i NORILCOs rammebudsjett. Driftstilskuddet skal
minimum tilsvare foregående års inntekter i sentralleddet fra offentlige
tilskuddsordninger med ungdomsarbeid som formål.
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§ 19.5 NORILCOs Ungdom sin rapportering
NORILCOs Ungdom sitt styre har ansvar for å påse at sentral aktivitet blir rapportert
og at lokale ungdomslag leverer årsrapport, årsregnskap og styreliste til
administrasjonen innen den 15. april hvert år.

§ 20 Kontrollkomiteen

NORILCOs kontrollkomité velges av representantskapet. Kontrollkomiteens
medlemmer kan ikke inneha andre valgte verv i foreningen eller være ansatt i
NORILCO.

§ 20.1 Kontrollkomiteens sammensetning
Kontrollkomiteen består av to medlemmer og 1 varamedlem valgt av
representantskapet.
§ 20.2 Kontrollkomiteens innsynsrett
Kontrollkomiteen har full innsynsrett i alle dokumenter i NORILCO.
§ 20.3 Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteen avgir beretning til representantskapet. Beretningen skal vurdere
organisasjonens økonomiske stilling og forvaltningspraksis samt gi en generell
vurdering av virksomheten i forhold til grunndokumentenes bestemmelser.
§ 20.4 Kontrollkomiteens andre oppgaver
Kontrollkomiteen kan gi råd til HS og DA på forespørsel samt kan tolke vedtekter jf. §
23.4.

§ 21 Valgkomiteen

Valgkomiteen har en leder, to medlemmer og et varamedlem.

§ 21.1 Valg av valgkomité
Valgkomiteens leder og to medlemmer og et varamedlem velges av
representantskapet etter innstilling fra hovedstyret.
§ 21.2 Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen leverer sin innstilling til representantskapsmøte senest 45 dager før
representantskapsmøtet. Dette er regulert i § 7.6 Innkalling.

§ 22 Sekretariatet

NORILCOs hovedstyre ansetter organisasjonens sekretariat og har arbeidsgiveransvar
for sekretariatet.

§ 22.1 Daglig leder i sekretariatet
Daglig leder har personalansvaret for de ansatte i sekretariatet og fungerer som
hovedstyrets sekretær.
§ 22.2 Sekretariatets funksjon
Sekretariatet står for den daglige drift av foreningen. Daglig leder representerer
NORILCO utad i samråd med styreleder.
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§ 22.3 Ansattes habilitet
Ansatte i NORILCOs sekretariat kan ikke ha tillitsverv i NORILCO. Ei heller ha
tilknytning til forhandlere av utstyr for stomi- og reservoaropererte eller
legemiddelindustrien.
§ 22.4 Ansettelse
Arbeidsutvalget og daglig leder fastsetter stillingsinstrukser og inngår kontrakter med
de ansatte. Hovedstyret vedtar personalhåndbok for organisasjonen i henhold til
avtalte regler og tariffavtale.

§ 23 Økonomi

Hovedstyret vedtar økonomiske retningslinjer for organisasjonen. De økonomiske
retningslinjene skal opp til årlig behandling i hovedstyret.

§ 23.1 Økonomisk retningslinjer
De økonomiske retningslinjene skal regulere alle økonomiske forhold for
organisasjonen og skal alltid inneholde følgende elementer: Forvaltningspraksis for
organisasjonens egenkapital, retningslinjer for reise, retningslinjer for budsjettstyring
og retningslinjer for regnskap og rapportering.
§ 23.2 Regnskapsår
NORILCOS regnskapsår følger kalenderåret.
§ 23.3 Revisor
NORILCOs revisor skal være statsautorisert og velges av representantskapet.
§ 23.4 Intern revisjon
Kontrollkomiteen er ansvarlig for intern revisjon. Komiteen skal vektlegge
økonomiske forhold i sin rapportering til representantskapet og ledermøtet.
§ 23.5 Signatur og prokura
Signatur og prokura fremgår av økonomiske retningslinjer.

§ 24 Vedtektene

Vedtektene er NORILCOs lover. Vedtektene fastsettes av representantskapet.

§ 24.1 Endring av vedtektene
Endringer i vedtektene vedtas av representantskapet med et flertall bestående av 2/3
av møtets stemmeberettigede. Disse må representere minst 50 prosent av
tilstedeværende distriktsavdelinger.
Forslag til endringer av vedtektene skal være hovedstyret i hende senest 45 dager før
representantskapsmøtets åpning. Frist skal opplyses i første innkalling til
representantskapsmøtet.
§ 24.2 Utsendelse av endringsforslag
Endringsforslagene til vedtektene skal sendes ut med andre innkalling til
representantskapsmøtet. Forslagene skal følges av en forklaring av forslagenes
realitetsinnhold, gitt av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har mandat til å omarbeide
forslagene redaksjonelt i samarbeid med forslagsstiller.
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§ 24.3 Ikrafttredelse av vedtektene
Endringer i vedtektene trer i kraft umiddelbart etter at voteringen over
endringsforslagene til vedtektene er gjennomført. Representantskapet kan vedta at
enkeltendringer får virkning på et senere tidspunkt. Endringen må imidlertid ha
ikrafttredelse senest ved åpningen av førstkommende representantskapsmøte.
§ 24.4 Tolkning
Tolking av disse vedtektene, og tvister om hvordan de skal forstås, blir avgjort av
kontrollkomiteen med rett til å anke til representantskapet. På samme måte avgjøres
organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst av vedtektene.
Overprøving av kontrollkomiteens avgjørelses krever 2/3-dels flertall.

§ 25 Flertallsformer

Alle vedtak i NORILCO krever simpelt flertall hvis ikke annet er spesifisert.
Ved stemmelikhet tas en votering på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget.
Flertallsformer defineres i NORILCO på følgende måte:

§ 25.1 Alminnelig flertall/simpelt flertall
Alminnelig flertall er flere stemmer for enn mot et forslag.
Blanke stemmer teller ikke.
§ 25.2 Absolutt flertall
Absolutt flertall er når mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmene avgis til
støtte for et forslag eller en kandidat. En blank stemme teller mot forslaget.
§ 25.3 Brøkdelsflertall/kvalifisert flertall
Ved brøkkrav til flertall (1/3, 2/3 og lignende) teller blanke stemmer mot.

§ 26 Tilslutninger

Hovedstyret kan godkjenne innmelding av organisasjonen i andre organisasjoner,
aksjoner og lignende som det er formålstjenlig å slutte seg til. Disse kan ikke drive
virksomhet som strider med NORILCOs formål eller politiske standpunkter.

§ 26.1 Selvstendighet ved tilslutning
En innmelding som nevnt i § 26 Tilslutninger kan ikke endre på NORILCOs vedtekter,
politikk eller formål, og skal ikke ha negativ innvirkning på organisasjonens arbeid.

§ 27 Sammenslåing

Et ordinært representantskapsmøte kan vedta sammenslåing med andre
organisasjoner med et flertall bestående av 3/4 av møtets stemmeberettigede. Disse
må representere minst 50 prosent av de tilstedeværende distriktsavdelingene.
Vedtaket må bekreftes med tilsvarende flertall fra et nytt representantskapsmøte.

§ 28 Oppløsning

Oppløsning av NORILCO må behandles på to påfølgende representantskapsmøter,
hvorav den ene må være ordinært. Begge vedtak krever tre fjerdedels – 3/4 flertall.
For at vedtak om oppløsning skal kunne kjennes gyldig må 50 prosent av de
stemmeberettigede avgi stemme. Avstemmingene foretas skriftlig.
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§ 28.1 Disponering av midler ved oppløsning
Ved oppløsning settes eventuelle midler inn på høyrentekonto. Etter tre år fordeles
midlene til andre organisasjoner som ivaretar NORILCOs formål.
Dersom NORILCO blir oppløst, skal det sist sittende hovedstyret i samarbeid med
Kreftforeningen utarbeide retningslinjer for saksgjennomgangen i de første tre år,
samt hvem som har ansvaret for at midlene bli fordelt på en korrekt måte etter den
tid.

§ 29 Valgreglement for NORILCO
§ 29.1 Valgbarhet
Medlemmer av NORILCO kan velges til organisasjonsledd, utvalg og komiteer nedfelt
i vedtektene.
Forutsetning for å bli tillitsvalgt i NORILCO er at man har et aktivt medlemskap og at
man ikke har forfalt gjeld til NORILCO.
§ 29.2 Skriftlig valg
Alle valg til hovedstyre, kontrollkomité, valgkomité og arbeidsutvalg i NORILCO skal
foretas ved skriftlig personvalg. Hovedstyrets leder og nestleder velges ved særskilt
valg.
§ 29.3 Flertallskrav ved valg
Absolutt flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater åpnes det
for debatt. Deretter foretas ny avstemning. Dersom ingen av kandidatene oppnår
tillit ved absolutt flertall, holdes vervet ubesatt.
§ 29.4 Prosedyre ved stemmetelling
Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som skal overvære
tellingen i tillegg til det ordinære tellekorpset.
§ 29.5 Rett til å nominere
Distriktsavdelingene skal i god tid gjøres oppmerksom på retten til å nominere
kandidater til valgene i organisasjonen. Nominasjonen leveres skriftlig.
§ 29.6 Innmelding av kandidater
Fristen for å opprettholde sitt kandidatur fastsettes i representantskapets
forretningsorden.

§ 30 Habilitet

Ved behandling av saker der vedkommende styremedlem har direkte interesser,
plikter vedkommende å melde sin inhabilitet. Ved behandling av saker i hovedstyret
som har direkte innvirkning på rammevilkår for egen avdeling, skal styremedlemmet
melde sin inhabilitet. Partnere, eller personer i nær familie kan ikke underskrive alene
på vegne av et organ, eller ha rollen som leder og kasserer i samme organ i
organisasjonen.

§ 31 Mistillit

Mistillit kan kun vedtas av det organ som ga den tillitsvalgte sin tillit, eller et organ
med høyere rang enn det som ga den tillitsvalgte sin tillit.
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§ 31.1 Forslag om mistillit
Ved forslag om mistillit kan hovedstyret gi forslaget suspenderende virkning med 2/3
flertall. Dersom forslaget ikke oppnår 2/3 flertall, får forslaget ingen virkning før
saken er avgjort av et kompetent organ.
§ 31.2 Innsynsrett ved mistillit
Den som blir gjenstand for et mistillitsforslag, har i alle tilfeller rett til innsyn i saken,
samt rett til å forsvare seg for det eller de organer som gjør vedtak i saken.

Årstall for vedtektene

Vedtatt på generalforsamling 1971 med senere endringer på generalforsamlingene
1972 og 1974, representantskapsmøtene 1975, 1977, 1978, 1980, 1982, 1984, 1988,
1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 og 2014, samt
ekstraordinært representantskapsmøte 2015, representantskapsmøtet i 2016, 2018
og 2020. I 2020 er det gjort redaksjonell endring av overskrifter gjennomgående i
dokumentet.
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