
 
 
 
 

Årsmøte i Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen 
søndag 9.mars 2008 kl 12.00. 

 
Referat : 
 
 
4 medlemmer utover styremedlemmene møtte. 
Av styrets medlemmer møtte: 
 
Trond Kalleberg,  
Robert Jeyananthan,  
Ellen Idebøen,  
Kjell Skalleberg,  
Arne Furre,  
Rita Engh Heflo 
 
Møteleder: Trond Kalleberg 
Referent: Rita Engh Heflo 
 
Trond åpnet møtet ved å snakke litt om hva styret i den siste tiden har jobbet med, spesielt 
rundt dette med støttegruppens videre liv. Etter en kort runde var vedtaket klart: 
 
Vedtak: 
Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen legges ikke ned. 
 
 
En god diskusjon kom i gang i forbindelse med behovet for sorgbearbeiding. Denne 
meningsutvekslingen konkluderte med at vi har mange uløste oppgaver i forhold til å kunne 
arrangere for eksempel samtalegrupper.  
 
Dette kan være en viktig og god sak for Støttegruppenettverket å jobbe med. 
 
Det ble også gitt informasjon vedr Martes Minnefond som er fremdeles i full gang med sine 
prosjekter. 
 
 
Årsmøtet: 
Trond informerte om regnskapet. Ingen kommentarer til dette fra Årsmøtets deltagere. 
Det kom opp spørsmål om hvordan vi har takket de private givere (også firmaer) som ga 
penger helt i begynnelsen av arbeidet til Støttegruppen.  
 



 
 
 
Vedtak; Styret tar dette til etterretning, for øvrig ble regnskapet godkjent 
 
Årsrapporter 
Trond gikk igjennom årsrapportene og ga informasjon om de spørsmålene som kom fram. 
Ellen og Robert fikk honnør for sitt arbeid i forhold til Minnestedet og arbeidet i fellesskap 
med KORO (Kunst i offentlige rom) 
Kjell fikk sin honnør for arbeidet med nettsiden og for å holde tak i innkallinger etc. 
 
Forslag fra salen:  
Journalister bruker alltid ordet ”tsunami” som et synonym for ”mange”. Kan vi henvende oss 
til journalistlaget/Pressens etiske råd der vi henstiller til å ikke bruke ordet på denne måten.  
 
Ta ny kontakt med referenspunkt Ersta. Dette for å få mer erfaring fra deres arbeid vi kan dra 
nytte av. 
 
Hva kan vi gjøre for å være mer proaktive i forhold til media? Ref siste 2.juledag der Trond 
fikk henvendelse dagen før, altså 1.juledag.. 
 
Ved spesielle prosjekter, bør vi se mer på aktuelle legater og stipendordninger.  
 
 
Valg: 
Anne Cecilie Fossum har fungert som valgkomité. Hun har gitt tilbakemelding om at 
Christoph, Susanne og Lise ikke ønsker å sitte i styret framover. Utover dette har 
styremedlemmene ønsket å fortsette. 
 
Styret har mottatt en henvendelse fra en person som har ønsket å være i styret.  
Styret har gitt tilbakesvar om det formelle rundt dette og har ikke fått noe svar. 
 
Disse har stilt til valg: 
Trond Kalleberg,  
Robert Jeyananthan,  
Arne Furre,  
Kjell Skalleberg,  
Ellen Carlén Idebøen, 
 Rita Engh Heflo,  
Jørgen Johansen  
 Geir Hartmann. 
 
Vedtak: 
Styret velges i sin helhet som ovenfor med unntak av Geir Hartmann, da han ikke har møtt på 
styremøter på 1 ½ år. 
 



 
 
Valgkomité for neste år:  
Roger Martinsen ble forespurt og ble valgt. 
 
 
Revisor: 
Styret får i oppgave å avklare hvilken formell status en revisor må ha for oss framover.   
 
 
 
Vedtektsendring: 
Antall styremedlemmer: 
Forslag til vedtektsendring er at antallet styremedlemmer reduseres fra 8 medlemmer + 4 
varamedlemmer til 5 medlemmer + 2 varamedlemmer.  
 
 
Vedtak: 
Vedtas som forslaget ovenfor. Styret skal bestå av 5 medlemmer + 2 varamedlemmer.  
 
 
 
Aktivitetsplan 2008. 
 
Det er styrets oppgave å sette opp en arbeidsplan for neste arbeidsår. Ref spesielt ovennevnte 
saker som er tatt opp i Årsmøtet. 
 
 
 
Møtet avsluttet kl 1500 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 9.mars 2008                                                                                              Rita Engh Heflo 
 
 
 
 
 


