
 
 

 
 

 
Referat fra styremøte i Nasjonal Støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte 

etter flodbølgekatastrofen 2004 
 
 
Mandag 4. desember 2006 
 
Tilstede: 
Christoph Wernesen 
Trond Kalleberg 
Arne Furre 
Kjell Skalleberg 
Ellen Carlèn Idebøen 
Heflo Rita Engh 
 
Ikke til stede:  
Lise  Bang Ericsson    
Geir Hartmann 
Jeyananthan Robert 
Johansen Jørgen 
Romslo Susanne Kjær 
 
 
Referent: Arne Furre og Christoph Wernesen 
 
Informasjon før saker 
 
Rita, Trond og Christoph fortalte fra første møte til Nasjonal Støttegruppenettverk. 
Representanter fra tidligere støtegrupper hadde samling på Semb Gjestegård.  Gode 
tilbakemeldinger. Godt at flere grupper kunne utveksle erfaringer. Referat fra samlingen 
gjøres tilgjengelig på hjemmeside. Neste møte i mai.  
 
 
1. Godkjenning av referat og innkalling 
 
Referat fra styremøte ikke ferdig. Innkalling til styremøte godkjent. 
Vi ble enige om å ta sak 5 før sak 3 og 4. 
 
 
2. Organisering av styre 



 
Trond Kalleberg ble på årsmøte valgt som leder. 
Følgende ble valgt som faste medlemmer i styret: 
 
Lise Bang Ericson 
Arne Furre 
Rita Engh Heflo 
Trond Kalleberg 
Christoph Wernesen 
Kjell Skalleberg 
Robert Jeyananthan 
Romslo Susanne Kjær 
 
 
Følgende varamedlemmer ble valgt: 
 
Jørgen Johansen  
Geir Hartmann 
Ellen Carlèn Idebøen 
 
Varamedlemmer innkalles og har samme mulighet å møtes på styremedlemmer som faste 
medlemmer.  
 
 
Fordeling av verv i styret:   
 
Leder: Trond Kalleberg 
Nestleder: Rita Engh Heflo  
Økonomiansvarlig: Christoph Wernesen 
Referent: Arne Furre og Christoph Wernesen 
Webb og Informasjonsansvarlig: Kjell Skalleberg 
Pressekontakt går gjennom Kjell som da evt. formidler videre kontakt. 
 
 
5. Behandling av satsingsområde framkommet på årsmøte 
 
Fra årsmøte kom følgende forslag på aktiviteter styret bør ta tak i: 
 

- Dokumentasjon. Hefte/ bok. Lage en dokumentasjon for fremtiden om katastrofen. 
- Samlingspunkt. Mulighet for å lage grupper for medlemmer. 
- Støttegruppeberedskap. Samle støttegrupper. Stå sammen med andre med samme 

erfaring. 
- Aktiv oppfølging av medlemmer. Ta kontakt med medlemmer og høre hvordan det 

går og få oversikt over status til medlemmer 2 år etter. 
- Personskadeerstatning. Jobbe mot forsikringsselskapene for å etterse at det gis 

korrekte utbetalinger. 
- Aktiviteter og oppfølging av barn og unge 
- Kontakt med myndighetene. Fortsette  
- Flere turer 
- Pengegaver 



Prioritet nå: 
 

- Personskade erstatning 
- Støttegruppeberedskap. Samle støttegrupper. Stå sammen.  
- Turer 
- Barn og unge 
- Advokat/ hjelp 24. Christoph følger opp. 
 

Trond sjekker med Star Tour om kapasitet. 
 
 
3. Styremøte aktivitet. Hvor ofte skal vi ha møter 
 
Styremøte aktivitet. Styremøter bør ses i sammenheng med aktivitet.  
Først møte 8.1.2007 
Så fast første mandag i mnd. 
8. januar 
5. februar 
5. mars 
2. april  
7. mai 
 
 
4. Adresser og kommunikasjon styre imellom og til medlemmer 
 
De i styret som ønsker egen flomkatastrofeadresse tar kontakt med Kjell. 
Informasjon går med mail.   
De er ønskelig med informasjonsbrev til våre medlemmer. 
Brev med årsmøtereferat sendes før jul sammen med informasjon om evt. markeringer 2. år.   
Det er ønske om tilbakemeldinger på mail som blir sendt ut.  
Kjell har oversikt over adresser og mailadresser til alle i styre. 
Kjell har gjort en kjempeinnsats i det siste. Honør!!! 
 
 
 
6 Minnesmerke. Reaksjoner og oppfatning etter offentliggjøring 
  
Styret er veldig fornøyd med resultatet fra utsmykkingskomiteen. En enkelt, symbolfullt og 
verdig minnesmerke.  Et minnesmerke som skal være for alle som mister noen. 
Avduking sommer/høst 2007. 
 
 
 
7. Eventuelt 
 
Ingen evt. saker 
 

Referent: Arne Furre og Christoph Wernesen 


