
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Årsmelding 2006. 
 

(utkast til årsmelding medio november ’06 – for årsmøtet 26.11.06) 
 
 
 
 

Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Forrige årsmøte avholdt i Oslo 10-11 september 2005. 
 
Det ble valgt følgende styre: 
 

Det ble besluttet at det nye styret skulle bestå av 8 representanter samt 4 vara 
medlemmer. 

 
Valgkomiteen bestod av:  Anne Cecilie Fossum 
     Halvor Hedenstad 
     Emilie Telle 
 

 
Det nye styret består av:  Christoph Wernersen  Styrets leder 
     Trond Kalleberg  Nestleder 

Ellen Carlen Idebøen 
     Jeanette Teigland 
     Robert Jeyananthan 
     Geir Gjertsen 
     Rita Engh Heflo 
     Jørgen Johansen 

 
Vara medlemmer:   Arne Furre 
     Kjell Skalleberg 
     Geir Hartmann 
     Lise Bang Ericsson 

 
 
 
I løpet av 2006 har 2 styremedlemmer av personlige årsaker ønsket å endre sine 
styreverv.  Disse er: Jeanette Teigland og Geir Gjertsen.  På denne bakgrunn  
er det ved styrevedtak besluttet at Arne Furre og Kjell Skalleberg har overtatt deres 
plasser i det sittende styret. De 4 nevnte styremedlemmene byttet således plass.  På 
samme styremøte ble det, etter sterkt ønske fra styrets leder om at annen ressurs skulle 
overta hans posisjon, besluttet at Trond Kalleberg og Kjell Skalleberg fungerer som 
henholdsvis styrets leder og nestleder frem til årsmøtet 2006. 
 
Valgkomiteen for årsmøtet 2006 er identisk med valgkomiteen fra 2005 da ikke ny 
sammensetning av denne ble valgt ved forrige årsmøte. 
 
 
 
Styret vedtok 06.02.2006 å flytte Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofens 
kontor ut av lokalene hos Norges Røde Kors i Hausmannsgt. 7 i Oslo, og opererer pr. i 
dag fra følgende adresse: Ovenstadlia 105, 3420 Lierskogen. 
 
 
 
Ansettelsesforhold i 2006: 
 Christoph Wernersen   01.01.06 – 30.06.06 
 Knut Erik Pedersen   01.01.06 – 15.04.06 
 Trond Kalleberg   01.02.06 – 31.08.06 
 
Etter 01.09.06 har all aktivitet vært gjort på frivillig basis. 
 
 
Det har vært gjennomført 6 styremøter hittil i 2006 (7 inkl. planlegging av årsmøtet). 



 
 
 
 
 
Støttegruppens overordnede virksomhet i 2006: 
 
Kontakt med medlemmer: 

• Vi arrangerte overlevende tur (nr.2) tilbake til Thailand i perioden 
23.03.06 – 08.04.06.  Antall deltagere var 52 inkl. støtteapparatet 
(unntagen Knut Erik og Ying). 

• Daglig drift av Phuket kontoret ble avsluttet pr. 15.04.06. 
• Landsomfattende turne til Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, 

Nøtterøy og Oslo i samarbeid med de respektive kommunene i mai og juni 
• Hjemmesiden vår har vært under kontinuerlig endring med 

implementering av ny layout primo november. 
• Det er distribuert 5 stk. Informasjonsbrev i 2006 
• Telefon og e-post henvendelsene til støttegruppen har falt drastisk de 

siste 6 månedene. 
• Minnesmerkeprosjektet. (Endelig valg offentliggjøres 30.11.2006) 
• Støttegruppen har talt medlemmenes sak i flere settinger: Bla. ved 

Nordisk krisehåndterings konferanse.  Dette ga i etterkant en betydelig 
innsikt i bla. Sveriges håndtering av flodbølgekatastrofen – og hvilke 
forskjeller som var (og fortsatt er) i måten å håndtere rammede på.  

• Bistand i et fåtall meldte saker fra medlemmer som har krevd kontakt av 
juridisk, økonomisk, forsikrings og/eller helsemessig karakter. 

• Planlagt men ikke gjennomført arrangement for barn og ungdom 
• Noe forskningsrelatert virksomhet hvor deler av medlemsmassen har vært 

delaktige 
• Samarbeidsprosjekt med Modum Bad for spesiell behandling av 

medlemmer med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) symptomer. 
• Samarbeid med flere faglige miljøer (eksempelvis: Senter for 

krisepsykologi i Bergen og Referenspunkt Ersta i Stockholm). 
 
 
 
 
Strategisk rettet virksomhet i 2006: 

• Øke myndighetenes fokus på de rammede etter katastrofer ved bl.a. å 
være pådrivere og aktive deltagere i prosjektet: støttegruppeberedskap i 
regi av Sosial og Helse direktoratet (SH Dir). 

• Påvirkning av politiske miljøer, embetsverket, frivillige organisasjoner, 
generelt støtteapparat samt forskningsmiljøer. 

• Bedret kontakt med medlemmene og samarbeid med disses lokale 
hjelpeinstanser. 

• Ytterligere samarbeid med signifikante aktører innen krisehåndtering 
- Sosial og Helse direktoratet  
- Senter for krisepsykologi i Bergen 
- Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (nkvts) 
- Sjømannskirken 
- Øvrige ”tidligere etablerte” støttegrupper 

• Søkt om midler til videre og utvidet drift via Helse og Rehabilitering 
• Fortsatt tett samarbeid med Norges Røde Kors 
• Iverksatt relasjoner med tanke på langsiktig rehabiliteringsbehov for 

rammede 
• Bruk av mediene for å fremme vår sak.  
• Holdt foredrag i enkelte fora hvor vi har fått innpass. 



 
 
 
Øvrig virksomhet i 2006: 

• Samarbeid med tsunami relaterte prosjekter: 
- Ragnar Care Foundation 
- Kom Yi Peng (Sidsel J. Svestad) 
- Veien videre. (Gerd Kulseth) 
- Diktprosjekt  
 

 
 
Økonomisk situasjon: 
 
 Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen gikk inn i 2006 med 835.034,- 
  

Status pr. 26.11.2006 er: 
Beholdning:    9.039,- 

  
Utestående forpliktelser:         18.000,- (web-drift) 

 Utestående inntekter:         20.000,- til 40.000,- (kommunene i Norge) 
 
Dette betyr at vi går inn i 2007 uten egenkapital. 


