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Referat fra styremøte i Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen 

 (NseF) pr. 26.05.2008. 

Tilstede: Trond, Robert, Kjell. 

Ikke til stede: Rita, Arne, Ellen, Jørgen. 

 

1. Godkjenning av innkalling og referat. 

Referat se vedlegg fram lagt på styremøtet. 

 

2. Økonomisk status.  
Trond orienterte. Ingen forandringer siden sist med et unntak. Bidragene fra ”Gi det videre” Trond holt 

foredrag og donerte bidragene som kom inn til støttegruppen. Ca 2600,- 

Det arbeides videre med kontakten mot de kommuner som ikke har gjort opp fort seg etter Trond og 

Christoph runde. Kontakt med Røde Kors (Anne C) er gjort og hun er positiv og behjelpelig, men Trond må 

fremme kravet. 

 Honorar på Aker brygge.  Næringslivets Sikkerhets Organisasjon (NSO). Ikke følt opp ennå. 

 

3. Referat fra NSeF’s (Nasjonalt Støttegruppenettverk.) 
Dette punktet ble foreslott utsatt til styremøtet over sommerferien. 

 

4. Endring av vedtekter. 
Forslag til endringer ble framlagt. Det var ikke mange nok medlemmer til styret til at det kunne tas noen 

avgjørelse. Forslag til endring sendes derfor ut til styre medlemmene til godkjenning. Referat fra årsmøtet 

og kopi av forslag til endring framlagt på årsmøtet legges ved. 

Det enste som er anført i referatet fra årsmøtet er endring styrer sammensetning. Derfor må dessverre 

forandringen i vedtektene bar bli dette.  

Er dere enig eller uenig i dette 
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5. Oppsetting av arbeidsoppgaver, gjennomgang av innspill fra årsmøtet. 

Dette punktet ble diskutert og det blir anmodet om støtte til følgende arbeidsoppgaver. 

• Arbeide videre med WWW da det her mangler en del.  

• Sluttføre arbeide med adresselister. Behov ved distribusjon av bok. 

• Bokprosjektet. Boken om Minnesmerket. 

• Følle opp henvendelser fra medlemmer og andre forespørsler. 

• Evaluering av vårt arbeid. Eventuelt i samarbeid med NKVTS. Dette har vært luftet. 

• Henvendelse til Rød Kors om hva de innsamlete midlene har blitt brukt til og hva de er 

tenkt brukt til. 

• 4 og 5 års markering 

 

 

6. Datoer for styremøter. 
Forslag: 15 September og 10 November 

 

7. Orientering om bokprosjekt. 
Ellen opplyser på telefon tidligere: Det er kommet inn to anbud på trykking og innbilning. Om dette skal 

de ha møte i KORO onsdag 28.05.  Ellen er også stemt for at det laves 3-4 spesialutgaver med skinn rygger. 

Disse et tenkt som gaver til Hans Majestet og Hennes kongelige høyhet Dronningen.  

  

8. Eventuelt. 

• 5 – års markering: Forslag om at det laves en større foto utstilling med bilder fra hendelsen den 

26.12.04. Retningslinjer og samarbeidspartnere kan blir tatt opp på et senere tidspunkt. Mulige 

partnere kan våre Morten Krogvold, Media, Mannen med bilder til boken, Røde Kors, eller andre. 

• Merking på Bygdøy: 1 - Merking med henvisning til stedet.  2- Merking ved Minnesmerket. 

Dette er en sak vi har hatt oppe tidligere så her mener jeg at det foreligger et vedtak eller en 

forslag, men det er nye folk i KORO. ” Et minnested, Flombølgekatastrofen 26.12.2004” 

Ellen ba om flere forslag.? 

• DVD en fra Minneseremonien i oktober for ventes over brakt il medlemmene. 

• Representasjon og framøte på styremøtene. ??? 

 

 

Trond / Kjell 


