
 
  

 1 

Saksliste og dagsorden for hovedstyremøte  

Tid: Onsdag 21. september 2022 

Sted: Teams 

Til stede: 

Hege Elisabeth Almaas (Sær-Trøndelag) 
Jan Kjensli (Akershus) 
Annlaug Årflot (Romsdal) 
Kåre Thomasen (Sør- Rogaland) 
Marianne Wik Kolstad (Vestfold) 
Britt Kristoffersen (Akershus) 
Katinka Hauge (Bergen) 
Ingalill Kristensen Arensen (NU) 
 

Forkortninger og ordforklaringer: 
HS - Hovedstyret 
NU -NORILCO Ungdom 
DA- Distriktsavdeling 
 

 

Sak Sakstype  Tittel og orientering  

33/22-24 Vedtak Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: 
Innkalling godkjennes 
 

34/22-24 Vedtak Godkjenning av saksliste 
 
Vedtak: 
Saksliste godkjennes 
 

35/22-24 Diskusjon Klage på lønnskrav 
 
Det har kommet et brev til HS og daglig leder.  
 
Vedtak: 
Sak går til B-protokoll 
 

36/22-24 Orientering Prosperastiftelsen 
 
NORILCO har fått innvilget en søknad til Prosperastiftelsen hvor vi 
får profesjonell hjelp til å finne et nytt navn på NORILCO. Vi får 
tilgang på fagpersoner som skal hjelpe oss med analyse av 
organisasjonen. Prosperastiftelsen venter på 90 000,- i 
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sponsormidler fra en tredjepart før prosjektet kan starte. Så raskt 
dette er på plass vil prosessen starte. Det er Prosperastiftelsen som  
har regi på prosess.  
 
Vedtak 
Sak tatt til orientering 
   

37/22-24 Orientering 
og Vedtak 

Kreftforeningen 
 
Hege Elisabeth Almaas og Roy Farstad har vært i årlig 
samarbeidsmøte med Kreftforeningen. Møtet var svært positivt, og 
vi får tilbakemeldinger om at vi er på rett vei mot et bedre tilbud til 
tarmkreftpasienter.  
 
Strategi 
I møtet ble vi invitert til å komme med en tilbakemelding og en 
prioritering av fremtidig og ny strategi til Kreftforeningen. I løpet av 
kort tid vil NORILCO bli invitert til å komme med våre viktigste 
prioriteringer. Svarfrist på dette blir allerede 1. november.  
 
Det foreslås NORILCO setter en arbeidsgruppe bestående av 
sekretariatet og noen fra HS. Denne gruppen får i mandat å besvare 
denne undersøkelsen. Gruppen må raskt sette seg inn i gjeldene 
strategi og kjenne til denne. Etter dette ta en gjennomgang på hva 
som er viktig for oss. Når vi har fått undersøkelsen fra 
Kreftforeningen besvares denne. Møtene vil være digitale. 
 
Tarmkreftmåned 
I møtet med Kreftforeningen la NORILCO også inn ønsker om å sette 
en arbeidsgruppe som kan jobbe mot tarmkreftmåneden i mars. 
Dette er tarmkreftmåned og dette må markeres. Det må settes en 
arbeidsgruppe som jobber ut et konsept sammen med 
Kreftforeningen. Gruppen kan ikke bruke over 50 000,- uten dette 
er godkjent av HS.  
 
Vedtak 
HS setter en arbeidsgruppe som besvarer ut henvendelse 
vedrørende ny strategi til Kreftforeningen. Samme arbeidsgruppe 
jobber med innhold til tarmkreftmåneden sammen med 
Kreftforeningen. Arbeidsgruppen rapporterer til HS.   
 
Arbeidsgruppen består av: 
Annlaug Årflot 
Kåre Thomsen  
Hege Elisabeth Almaas.  
I tillegg stiller sekretariatet 
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38/22-24 Vedtak og 
orientering 

Ansettelse av Politisk rådgiver 
Det har vært intervju med de aktuelle kandidater til stillingen som 
politisk rådgiver. Innstilling til politisk rådgiver er Elisabeth 
Fidjeland. Hun er i dag rådgiver for Likepersonstjenesten. Hege 
Elisabeth Almaas og Roy Farstad vil presentere hvordan det er tenkt 
med tanke på hennes jobb.  

 
Daglig leder utformer kontrakt til Elisabeth Fidjeland.  
I kontraktsforhandlinger bes det om et forhandlingsgrunnlag på 
lønnstrinn.  
 
Innstilling: 
Sak tas til orientering 
Sak til B-Protokoll 
 

   

 


