
 
 
 
 

 
Referat årsmøte til 

Nasjonal Støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter 
Flodbølgekatastrofen 2004 

 
 

 
 
Norges Røde Kors i Hausmannsgt. 7, Oslo 
26 november 2006 
 
 
 
Det var til stede ca. 20 personer inkludert styre 
 
Tilstede fra Norges Røde Kors: Anne Cecilie Fossum 
 
Leder og ordstyrer: Trond Kalleberg  
Referent: Arne Furre og Christoph Wernersen 
Trond Kalleberg informerte for årsmøte om sin stilling som ny styreformann etter at 
Christoph Wernersen etter eget ønske gikk av.   
 
 
1. Velkommen ved styret 
 
Trond ønsket alle velkommen.  

 
 

2. Gjennomgang av årsmelding for 2006 
 
Årsmelding skriftlig utlevert til alle årsmøtedeltagere. Denne finnes også tilgjengelig på 
www.flomkatastrofen.no  
Årsmelding ble gjennomgått og kommentert av styreleder. 
 
Årsmeldingen ble godkjent. 
 
 
3. Behandling av kommentarer til årsmelding 
 
 

Det ble fra deltager på årsmøte stilt spørsmål om evt. muligheter for å åpne Phuket 
kontor ved en senere anledning. Dette kan vurderes men er vankeligere etter at 
Sjømannskirken har lagt ned sitt kontor i Phuket.  



Nettsiden er og  bør være en database om flomkatastrofen i fremtiden. Kjell Skalleberg 
ble takket for utmerket arbeid i forbindlese arbeid med hjemmeside. 

Ellen Carlèn Idebøen  informerte om minnesmerket som blir reist neste sommer. Det 
skal ikke kun være for våres flomkatastrofe, men et generelt minnesmerke for alle som har 
mistet noen. 

Det kom tilbakemeldinger av Modum bad med erfaring fra et medlem. Ikke alltid 
profesjonelle nok på PTSD.  

Det ble drøftet oppfølging i etterkant av katastrofen. Vilkårlig fra kommuner hvilken 
oppfølging en får.  

Gruppearbeid ble fremhevet som en god arbeidsmetode sammen med individuell 
oppfølging. Sviktende tillit til NKVTS med bakgrunn i dårlige tilbakemeldinger og store 
undersøkelser. 

Det ble ytret ønske om videreføring av sorggrupper og grupper for post traumatisk 
stress syndrom. Evt. at støttegruppen arrangere nye grupper og med mulighet for samarbeid 
med Dyregrov i Bergen.  

Det ble også en drøfting om mangel på midler til støttegruppa og mangel på evaluering 
av arbeidet myndighetene har gjort etter Reinås-utvalget. 

 
 
4. Framtidige oppgaver for støttegruppen 
 
Støttegruppen har nå ikke midler lenger til å ansette folk og alt arbeid må da gjøres på frivillig 
basis. Med det som utgangspunkt ble det drøftet hvilke oppgaver støttegruppen bør drive med 
i fremtide. 
 

- Dokumentasjon. En bok/hefte som kan samle informasjon om hele katastrofen for 
fremtiden. Bruke informasjon som finnes på hjemmesiden, arkiv og personlige 
opplevelser. 

- Samlingspunkt. Grupper der pårørende, overlevende og berørte kan møtes. Bygge 
nettverk for folk i samme situasjon. 

- Støttegruppeberedskap. Sammen med andre støttegrupper stå sammen og utveksle 
erfaring og legge til rette for kommende støttegrupper. 

- Oppfølging. Aktivt oppfølging av medlemmer og undersøke hvordan det går og 
evt. sette inn tiltak. 

- Personskadeerstatning. Passe på at medlemmer får den erstatning de har krav på.  
- Barn og ungdom. Ha aktiviteter for barn og unge eller lage til nettverk for de som 

trenger det. 
- Turer. Evt. arrangerer flere turer for våre medlemmer.  
- Media. Bruke media om nødvendig for å fremme vår sak. 
- Myndighetene.  Fortsatt holde kontakt med myndighetene. 

 
 
5. Valg av styre 
 
Anne Cecilie Fossum informerte om valgkomiteens arbeid. 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Anne Cecilie Fossum 
Halvor Hedenstad 
Emilie Telle 



 
Følgende kandidater hadde sagt ja til å stille som kandidater: 
Kjell Skalleberg 
Ellen Carlèn Idebøen 
Heflo Rita Engh 
Lise  Bang Ericsson    
Geir Hartmann 
Johansen Jørgen 
Romslo Susanne Kjær 
Trond Kalleberg  
Arne Furre 
Christoph Wernersen 
 
Det kom inn benkeforslag på: 
Jeyananthan Robert 
 
Det var ønskelig med flere styrerepresentanter som var knyttet til Sri Lanka men ingen 
kandidater meldte seg. 
 
Det stilte da 11 representanter til valg. Årsmøte gikk inn for en løsning med 11 representanter 
selv om det i vedtektene til Nasjonal Støttegruppe står at det bør være 8 faste medlemmer og 
4 vare-medlemmer.  
 
Ved skriftlig valg ble samtlige kandidater enstemmig valgt inn.  
 
 
6. Behandling av forslag om vedtektsendringer 
 
Vedtak: 
 

• Revisjon foretas av Norges Røde Kors da foreningen ikke har omsetning som tilsier at 
annet skulle være unødvendig. 
 

• Det skal avholdes et ordinært årsmøte hvert år innen utløpet av februar. Ordinært 
årsmøte skal 

 
 
7. Behandling av øvrige saker 
 
Det kom ikke flere saker til årsmøte 
 
 
8. Sosialt samvær 
 
Årsmøte ble avsluttet med sosialt samvær og lett servering. 


