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Årsmøte 
 

Nasjonal støttegruppe for pårørende, 
overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. 

 
 
 

Søndag 15.03.2009   

Kl 1600 i Operasjonsentralen. 

Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. 

 

Referat. 
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Agenda: 

 
 
 

1. Kort presentasjon av sittende styre. 
 

2. Årsrapport for 2008.  
 

3. Regnskap for 2008. 
 
4. Skal støttegruppen opprettholde sin status som aktiv eller konvertere til en annen 

driftsform - alternativt nedlegges. 
 

5. Innspill fra medlemmene til fokusområder fremover. 
 

6. Behandling av fremsatte forslag fra medlemmene, før og under årsmøtet. 
 

7. Aktivitetsplan og budsjett for 2009.  
 

8. Behandling av forslag til vedtektsendringer. 
 

9. Informasjon om Nasjonalt Støttegruppe Nettverk (NSN). 
 

10. Valg: Styre og styreleder, revisor, valgkomité. 
 
 
 
 
For: 
Nasjonal støttegruppe for pårørende, 
overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004 
 

Trond Kalleberg 
Leder. 
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01 – Kort presentasjon av sittende styre. 

Styreleder  Trond Kalleberg 
Nest leder, info og web  Kjell Skalleberg 
Økonomi  Arne Furre 
Styremedlem, referent.  Rita Engh Heflo 
Styremedlem  Robert Jeyananthan 
Styremedlem  Jørgen Johansen  
Styremedlem  Ellen Carlén Idebøen 
 

02 - Årsrapport for 2008.  
 
Aktiviteter i styret. 

Styremøter i 2008: 

Det ble gjennomført 5 styremøter i Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen (NSeF) i 
2008. ( 31.03, 21.04, 26.05, 15.09, 24.11 ) 

Aktiviteter i 2008: 

• Deltatt på samling i Nasjonalt Støttegruppe Nettverk (NSN) med 2 representanter. 
• Påtatt oss styreverv i NSN. 
• Bidratt aktivt til utarbeidelse av NSN’s hjemmeside. 
• Deltatt på møter i Helsedirektoratet som representanter for NSN vedr. utarbeidelse av 

dokumentasjon om psykisk helsevern i kommunene ved ulykker og katastrofer. 
• Deltatt i bokprosjektet  ”Minnesmerket” i samarbeid med KORO. 
• Bidragsyter ved lanseringen av boken ”Minnesmerket” 
• Påtatt oss ansvaret for distribusjon av boken til våre medlemmer. 
• Års markering den 26.12.2008 på Bygdøy.  
• Pressedekning ved boklansering og 4 års markeringen. 
• Egen hjemmeside for NSeF. 
• Følgt opp medlemsregisteret. 
• Oppføling av henvendelser fra medlemmer. 
• Bidratt på foredrag og informasjonsmøter eksternt. ( Gi det videre) 
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Utfordringer i 2008: 

Største utfordring i 2008 var at NSeF, grunnet ressurs- og økonomi- mangel, ikke 
maktet å ivareta en meget viktig henvendelse fra en av våre medlemmer på en 
forsvarlig måte. 

Dette er en situasjon vi finner særdeles lite tilfredsstillende.  
 
Vedtak:  
Orientering og godkjent av post 01 og 02.  En enkelt sak ble referert.  
Denne saken så styret seg dessverre ikke i stand til å følle opp eller på ta seg. 
 
 
 
03 - Regnskap for 2008. 
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Vedtak:  
Regnskapet ble referert og godkjent. Det har ikke vært noen bevegelse i 2008. 
Det kan søke om støtte til enkelt prosjekter 
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04 - Skal støttegruppen opprettholde sin status som aktiv eller konvertere 
til en annen driftsform - alternativt nedlegges. 
 
Forslag: 
Støttegruppen opprettholdes. Det opprettholdes et styre bestående av 5 medlemmer og 2 vara 
medlemmer. 
Leder og Nestleder står for den daglige drift: Tar seg av kontakt med medlemmer, 
informasjon og møter som representanter for støttegruppen i ulike fora og arrangementer. 
Det innkalles til styremøter etter behov og ønsker. 
 
 
Vedtak:  
Støttegruppen opprettholder. Forslag vedtatt. 
 
 
 

05 - Innspill fra medlemmene til fokusområder fremover 
 
Styret har ikke fått tilsendt noen innspill på dette. 
 
Innspill på årsmøte 
Oppbygging av kontakt referanser på ulike hjelpe og støtte personer / organer. 
 
Vedtak: Gjennomføre en undersøkelse / forespørsel blant medlemmene hvilke gode og 
dårlige erfaringer de har i etterkant av tsunamien. Dette for å få informasjon som kan danner 
grunnlag ved en fremtidig katastrofe. Materialet stilles til disposisjon til 
støttegruppenettverket 
 
 
06 - Fremsatte forslag fra medlemmene, før og under årsmøtet 
 
Styret har ikke fått tilsendt noen innspill på dette. 
 
Forslag på årsmøtet: Støtte til bokprosjekt. 
 
 
Vedtak: 
 Forslaget ble vedtatt og skriftlig støtte gitt. 
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07 - Aktivitetsplan og budsjett for 2009. 
 
Forslag til aktiviteter for 2009: 

• Følge opp og videreutvikle hjemmesiden til NSeF. 
• Kontakt med medlemmer og andre signifikante instanser. 
• Aktiv pådriver i NSN. 
• 5 år´s markering; Norge og Thailand. 
• Sosiale samlinger. 
• Foreta undersøkelser / forespørsel bant medlemmene 

 
 
Vedtak:  
Forslag godkjent. 5 år´s markering ble tatt fram som satsingspungt. 
 
 
08 - Behandling av forslag til vedtektsendringer 
 
Endring av vedtekter. 

Forslag: 
2. Formål og virksomhet: 

Støttegruppen er en frittstående, ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme pårørende, overlevende 
og berørtes interesser etter flodbølgekatastrofen.  

Støttegruppen skall har disse hovet målsetninger for sin virksomhet. 

Medlemmenes interesse. 
- Ivareta medlemmenes interesse i form av blant annet tale deres sak og fremme deres syn. 
- Arrangere møter, konferanser og nettverksaktiviteter. 
- Være kontaktpunkt for medlemmene og mellom medlemmer. 
- Formidle, være behjelpelig med å opprette kontakt og hjelpe apparat. 

 Myndighetene:  
- Samarbeide med relevante norske myndigheter. 
- Samarbeid og ha kontakt andre offentlige organer og institusjoner. 
- Fremme medlemmenes syn og behov til offentlige organer.  
- På at den enkelts behov blir i var stett. 
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Informasjon: 
- Innhente, lagre og spre informasjon blant medlemmer og overfor publikum. 
- Formidle, dokumentere og presentere hendelsen for allmennheten 
- Formidle informasjon av interesse til og mellom medlemmer. 
- Være behjelpelig med at enkelt medlemmer får tilgjengelig informasjon. 

Nasjonal støttegruppe nettverk: 
- Være med og ta og arbeide aktivt i nettverket. 
- Dele egnene og medlemmers erfaringer men nettverket.  
- Arbeidet aktivt for å bedre berørtes og rammedes rettigheter etter og under katastrofer. 
- Utarbeide strategier og retningslinjer for myndigheter og hjelpe organisasjoner til bruk i katastrofer for å 

ivareta rammede og berørte.  

 
 
4. Organer: 
 
B.) Styre. 
Sammensetning. 
Tilegg: 
e) Når aktiviteten og arbeidsoppgavene blir redusert eller mindre kan årsmøtet redusere antall styre medlemmer 
til fem og vara medlemmer til to. 
f) Når aktiviteten og arbeidsoppgavene blir redusert eller mindre kan årsmøtet forlenge valg perioden og behovet 
for årsmøte. 
 
 
5. Revisjon. 
 
Revisjon fåretes av offentlig godkjent myndighet. 
Når aktivitet og omsetning tilsier det ber årsmøtet / styre utnevne / velge revisjon og valgkomité. 
 

 
Vedtak:  
Forslag til endring av vedtekter vedtatt. 
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09 - Informasjon om Nasjonalt Støttegruppe Nettverk 
 

• Styre verv. 
• Hjemmeside utarbeidelse. 
• Års samling 2008. 
• Møter med Helsedirektoratet. 

 
Se også hjemmesiden:  http://www.stottegruppene.no/ 
 

 
 
 
Vedtak:  
Orientering tatt til etterretning. 
 
 
 
 
 
10 - Valg: Styre og styreleder, revisor, valgkomité. 
 
Det har ikke lykkes styret å komme i kontakt med valg komiteen. 
Kontakt er tatt av til nåværende styremedlemmer og de har sagt seg villige til å fortsette. 
 
Forslag: 
 
Styreleder  Trond Kalleberg 
Nest leder, info og web  Kjell Skalleberg 
Økonomi  Arne Furre 
Styremedlem, referent.  Rita Engh Heflo 
Styremedlem  Robert Jeyananthan 
Styremedlem  Jørgen Johansen  
Styremedlem  Ellen Carlén Idebøen 
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Vedtak:  
 
Trond Kalleberg valgt til leder og Kjell Skalleberg som nestleder, og representanter til 
Nasonalt støttegruppenettverket. 
 
Sittende styre ble derfor valgt: 
 
Trond Kalleberg, Kjell Skalleberg, Arne Furre, Rita Engh Heflo, Robert Jeyananthan, Jørgen 
Johansen,  Ellen Carlén Idebøen. 
 
Årsmøtet ga leder og nestleder i oppgave å redusere styres størrelsen. De ble gitt mandat ble 
gitt til å sette sammen et styre mer i trå med Støttegruppens aktivitet. 
 
 
 

Referent: Kjell Skalleberg 


