
 

 
 
 

Referat til styremøte for ”Nasjonal Støttegruppe for pårørende, overlevende og 
berørte etter Flodbølgekatastrofen 2004” 

 
 
 
Norges Røde Kors i Hausmannsgt. 7, Oslo 
Mandag  08.01.2007 
 
 
Tilstede: 
Trond Kalleberg 
Arne Furre 
Kjell Skalleberg 
Ellen Carlèn Idebøen 
Heflo Rita Engh 
Geir Hartmann 
 
Ikke til stede:  
Lise  Bang Ericsson    
Jeyananthan Robert 
Johansen Jørgen 
Romslo Susanne Kjær 
Christoph Wernesen 
 
1. Godkjenning av innkalling og referat 
 
Innkalling godkjent. 
 Årsmøtereferat: I tillegg opplysning om at Anne Cecilie Fossum stiller som leder for 
valgkomite for 2008. 
Referat fra forrige styremøte godkjent.  
 
2. Økonomisk status 
  
Kun Trondheim kommune har bidratt med midler etter turneen i høst. Vi sitter nå med kun 
20 000,- Vi har regning på web på rundt ca. 18 000,- 
Vi venter på midler fra andre kommuner. 
 
3. Strategi for videre fremdrift med HOD 
 
Etter fellesmøte for støttegrupper i slutten av november fikk vi signaler om at helseminister 
Sylvia Brustad er åpen for dialog.  



Vi bør lage en oversikt over arbeidsoppgaver for støttegruppen og hvor ressurskrevende disse 
oppgavene er.  
 
Trond, Rita og Christoph lager en oppgaveliste før møte med helseminister. 
Vi tar også kontakt med Ansgar Gabrielsen. 
 
4. Reise til Thailand for medlemmer. 
 
Vi har ikke enda fått endelig bekreftelse fra Star Tour om når og hvor dyr en ny tur  
En evt. ny tur blir mer krevende for styret da de fleste støttefunksjoner i Phuket ikke til stede. 
Sjømannskirken vil være til stede men ellers bør vi greie oss selv. Å arrangere en tur er et 
stort ansvar og vi bør tenke oss om før vi setter i gang. 
Flere fra styre stiller seg velvillige til å være med å arrangere.  
 
5. Infobrev og øvrig kontakt med medlemmene. 
 
Kjell informerte om infobrev som er nesten ferdig og klar for utsendelse. 
 
6. Støttegruppeberedskap. 
 
Rita informerte kort om støttegruppeberedskapen og møte de hadde 21.12.2006 
 
7. Hjemmesiden 
 
Kjell har lagt ut enda mer stoff på hjemmesiden. Stor øking i besøk på hjemmesiden. Over 
42 000 treff i desember.  Henvendelser via hjemmesiden distribueres til rette vedkommende. 
Gode rutiner for svar på henvendelser. Egen plass på siden der styret kan ha referat m.m.  
Brukernavn:   kjell 
Passord:  501016 
 
8. Erstatningsspørsmål og andre henvendelser. 
 
Kun en håndfull hendvendelser ang. forsikring.  
 
9. Oppgavfordeling i styret 
 
Intet nytt. 
 
10. Eventuelt  
 
a) 
Det er fortsatt et ønske at politiet er tilgjengelig for å gi ut mest mulig opplysninger om hvor 
omkomne var. Det bør settes press på politiet for at dette skal gå i orden. Rita tar kontakt med 
Kripos om hvordan mest mulig opplysninger kan frigis til rette vedkommende. 
b) 
Trond følger opp budsjett for 2006 og hvordan bevilgede penger er brukt. 
c) 
På neste styremøte drøfter vi avduking av minnesmerke og våres rolle og bidrag. 
d) 
Hva med NKVTS?  Trond informerte litt om vår kontakt med NKVTS og mangel på kontakt 
med NKVTS.  
 

Referent: Arne Furre 


