
 
 

 
Referat fra styremøte i Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen 

 
 (NseF) pr. 15.09.2008. 

 
Tilstede: Trond, Robert, Ellen, Kjell. 
 
Ikke til stede: Rita, Arne,  Jørgen. 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og referat. 
Innkalling og referat som var vedlagt var det ingen innvendinger til. 
Godkjent.. 

 
2. Økonomisk status.  

Det var ingen nye opplysninger siden sist. Status uendret. 
Det tas kontakt med A.C. i Røde Kors for hjelp til honorar fra Trond og Christoph sin landsomfattende 
turne. 
Trond ordner dette. 
Godkjent. 

 
3. Endring av vedtekter. 

Forslag til endring og vedtak på årsmøtet lagt fram.  
Vedtektene forandres etter vedtak på årsmøtet. Bare små justeringer når det gjelder antall 
styremedlemmer. 
Kjell forandrer vedtektene på hjemmesiden. 
Godkjent. 
 
 

4. Oppsetting av arbeidsoppgaver, gjennomgang av innspill fra årsmøtet. 
Eget vedlegg framlagt. Det skulle gjøres noen tilføyelser og presisering i forhold til arbeidet i 
Støttegruppe Nettverket. At en skulle arbeide aktivt for at Nettverket skulle se framover i sitt arbeid for 
å bedre beredskap og i håndteringen av berørte etter katastrofer. 
Andre arbeidsoppgaver ble vedtatt. 
Godkjent 

 
5. Henvendelse fra medlem. 

Trond orienterer om en konkret henvendelse han hadde fått. Saken var interessant og relevant. 
Det ble her en prinsipiell diskusjon om hvor vi i dag står og hva vi kan bidra med. Dette både i forhold 
til ressurser og økonomi. Dette var en meget fruktbar og klarerende debatt. 
Spørsmålet om hva som hørte oss til og hva som hører nettverket til ble også belyst. 
En konkluderte derfor med at vi fant det vanskelig å kunne engasjere oss i denne saken. 
Godkjent 

 
 
 
 



 
 
 

6. Orientering om bokprosjekt. 
Ellen hadde med et utkast som hun presenterte. Dette så meget bra ut. Vi gleder oss derfor til boka 
foreligger. Forord ved: Gru Kraft, Dikt: Ludvik Bøkker, Tekst Frøydis Alberg og Foto Jørn Bømer 
Olsen. 
Boka er ment som en brobygger mellom Minnestedet og iakttakeren. Den vil foreligge i ca. 1500 
eksemplarer og vil bli tilbutt medlemmene.  
Det er et ønske om at navnene på alle norske statsborgere som omkom skal være i boken. Dette for at 
boken skal få en helhet og derfor kunne binne sammen skulpturen og det som skjede den 26.12.04.  
Vårt ønske om navn på de omkommendes navn skal stå i boka er oversendt fra KORO til dep. 
Spørsmålet er om el må innhente tillatelse fra de pårørende. Navner et offentliggjort tidligere i boken 
”Bølgen” 
Medlemslister or navnelister ble derfor utdelt. Må vi innhente tillatelse er det en jobb å gjøre. 
Styre var meget fornøyd med det de fikk se. 
Det er et ønske fra styre at boken kommer ut ved jule tider. Den kan sammen med det å tenne lys være 
en markering av at det har gått 4 år. 
Når mer info boken er ferdig søkes det om audiens på slottet for å overrekke et eksemplar til 
kongefamilien.  
Ellen arbeider videre. Innhenter hjelp hvis nødvendig 
Godkjent 

 
7. 4 og 5 års markering. 

4 - års markering. 
Oppfordring av tenning av lys på Bygdøy og hos den enkelte slik som vi oppfordret i fjor via 
hjemmesiden vår. 
Bok ferdig tilbud til medlemmene. 
Overrekkelse av bok til kongefamilien. 

 

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. 
Her utarbeides det retningslinjer og målsetning for prosjektet. 

 Godkjent 
 

8. Eventuelt. 
Merking på Bygdøy: Merkingen vil bli foretat på en annen måte. 

Forslag fra kunstner at det settes ned en kobberplate med den samme innskrift som det som er i dag. 

Dette er den inskripsjonen som vi i sin tid vedtok. 

Godkjent 

 

DVD en fra Minneseremonien i oktober forventes overbrakt il medlemmene. 

Ikke tatt opp 

 
 
 

Trond / Kjell 


