
 
 

 

 

 
Referat fra styremøte i Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen 

 
  24.11.2008. 

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

 

 

1. Godkjenning av innkalling og referat. 
Referat; se vedlegg fremlagt på styremøtet. 
Godkjent. 
 

2. Økonomisk status.  
Status ikke tilgjengelig. Tilgang via nettbank mangler. 
Vi tar kontakt med banken for nye koder. 
 
Vedtak: 
Tar på ny kontakt med Anne Cecilie vedr. oppgjør fra reisene som Christoph og Trond gjennomførte. 
Vi bør trolig selv lage et utkast til henvendelse som hun kan sende videre på vegne av oss og Norges 
Røde Kors. 
Trond tar kontakt. 
 

 
3. Orientering om bokprosjekt. 

Ellen orienterte: Boken ventes inn til KORO i disse dager. Offentlig gjøring / lansering skjer 17.12.08. 
ute på Bygdøy ved minnesmerket. Det vil bli invitert til ”presse konferanse”. Støttegruppen og 
representanter fra KORO samt representanter fra offentlige myndigheter.  
Boken skal ønskes. Det vil si at de som ønsker den må melde sin interesse.  Boken blir ikke lagt ut for 
salg. 
 
Vedtak: 
Støttegruppen ønsker på vegne av medlemmene og motta boken fra KORO og overbringer et eksemplar 
til Hans Majestet hvis han vil være til stede - noe vi har ytret et ønske om. 
Vi kommer tilbake til hvem av styremedlemmene som gjør dette.  Trolig Ellen. 
Det tas kontakt med KORO for å klargjøre utsendelse. Støttegruppen ønsker og mener at boken skal 
tilbys alle medlemmer av støttegruppen. Da en ikke er i stand til å skille ut en bestemt gruppe som eks. 
pårørende. 

 
 
 



 
 

4. 4 års markering: 
Hva må vi være forberett på, og hvordan håndterer vi dette? 
Ønsket var at boken skulle offentliggjøres tett opp til 26.12.som mulig, og det vil den nesten bli. Den vil 
derfor være en del av en markering dette året. 
 
Enkeltpersoner i styret er blitt kontaktet av forskjellige medier. Trond fra ”Se og Hør”, Kjell ukebladet 
”Ute og Inne” og Ellen fra ukebladet ”Hjemmet” Ellen har gjort en reportasje med ukebladet Hjemmet 
som kommer i Julenummeret. 
Jørgen har gjort et portrett intervju i et lokalt by magasin. 
Vi vet fra tidligere år at når tiden nærmer seg at det kommer det henvendelser. For å være forbredt og å 
ha en felles holdning til dette ble saken derfor drøftet inngående.  
 
Vedtak: 
Vi skal holde oss unna blader som ”Se og Hør” da dette ikke var særlig seriøst i 2005 og trolig ikke vil 
gagne vår sak.  Dersom vi skal uttale oss blir dette om minnestedet og hva vi ønsker at dette skal være, 
et sted for alle til ettertanke og ro hvor en kan minnes de som brått ble borte.  

 
5. Orientering fra styremøtet i Nasjonalt Støttegruppenettverk. 

Trond kunne fortelle at Nettverket nylig har hatt styremøte. Han forteller at saker innmelt fra Kjell var 
blitt behandlet hvor han bad om opplysninger vedrørende Nettverkets hjemmeside. Nytt styremøte i 
nettverket primo desember samtidig som nettverket skal møte statssekretær Rigemor Aasrud i Helse- og 
Omsorgsdepartementet. 

 
6. Orientering fra møtet i Helse Direktoratet. 

Som representanter for Støttegruppe Nettverket møtte Trond og Kjell i Helsedirektoratet sammen med 
blant annet Atle Dyregrov, Lars Veiseth og representanter fra kirken, øvrige helseinstitusjoner etc. 
Temaet for møtet var utarbeidelsen av retningslinjer for de kommunale kriseteamene. I siste utkast heter 
den. ”Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer” Møtet var interessant, men det 
som er viktigst er at vi som organisasjon blir forespurt når slike prosesser dras i gang.  Målsetning er at 
veiledningen kan gjøres tilgjengelig for Nettverket og bli lagt tilgjengelig på deres hjemmeside. 

 
7. 4 og 5 års markering. 

5 – års markering: Forslag foreligger om at det lages en større fotoutstilling med bilder fra hendelsen 
den 26.12.04. Retningslinjer og samarbeidspartnere kan bli tatt opp på et senere tidspunkt. Mulige 
partnere kan være Morten Krogvold, media, fotografen som tok bilder til boken, Norges Røde Kors, 
eller andre. 
 

8. Eventuelt. 
Følgende saker ble ikke håndtert grunnet liten deltagelse av styremedlemmer:  

Merking av minnested på Bygdøy. 

Møtetidspunkter for styret i 2009. 

DVD fra Minneseremonien i oktober forventes overbrakt til medlemmene. 

Orientering 

 
 

Trond / Kjell 


