
 

 

 

Referat fra styremøte i Nasjonal Støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte 
etter flodbølgekatastrofen 2004 

 
 
Norges Røde Kors, Hausmansgte. 7, Oslo 
Mandag 20.august.2007,    kl 1800 - 2045 
 
Tilstede: 
Trond Kalleberg 
Kjell Skalleberg 
Ellen Carlèn Idebøen 
Lise  Bang Ericsson    
Romslo Susanne Kjær 
 
Ikke til stede:  
Geir Hartmann 
Jeyananthan Robert 
Johansen Jørgen 
Christoph Wernesen 
Arne Furre 
Heflo Rita Engh 
 
 
Referent: Trond Kalleberg 
 
 
1. Godkjenning av innkalling og referat. 

 
Kommentarer til forrige styremøtereferat fra 18.06.07. 
Under pkt 7. er det beskrevet at Brattås representerer SHDir.  Dette medfører ikke riktighet.  
Han jobber i HOD (Helse og Omsorgs Departementet). 
Forøvrig ingen kommentarer. 
 
2. Økonomisk status. 
 
Ingen endring siden siste rapportering. 
Minneseremoni  (heretter kalt avdukning av minnested). 
Vi fikk en presentasjon av status fra Sten Ory Bengtsson.  Forventer at datoen for avdukning 
blir  5.oktober 2007 kl. 13:00 (28.09.07 er ikke lenger aktuelt).  Kongehuset og regjeringen 
ved utenriksministeren er invitert.  Det er disse som avgjør om denne datoen blir opprettholdt 
eller ikke.  Fortsatt usikkerhet rundt dette.   



 
 
 
 
Det ble diskutert ordlyden på plakett som viser vei til minnestedet. Norsk språkråd blir 
forespurt vedr. bruk av ordet tsunami vs. flodbølgekatastrofe.   
Viktig at invitasjoner går ut til samtlige berørte (pårørende, etterlatte og overlevende) etter 
katastrofen.  SHDir ble foreslått som informasjonskanal vedr. navnelister (.... Bie vet vel 
dette). 
Programmet er foreløpig satt til 30 minutter.  Følgende er foreløpig satt opp som ”talere”: 
Sjømannsprest Rune Birkeland, Utenriksminister Jonas Gahr Støre, representant fra 
støttegruppen Christoph Wernersen, Kongehuset ved Kong Harald.  Representant fra det 
tamilske miljøet.  Arne Kollandsrud vil spille trompet.  
Vi har tidligere besluttet at Christoph skal tale på støttegruppens vegne.  Vi i støttegruppen 
bør ha en backup / støtte for Christoph.  Vi bruker neste styremøte til å beslutte vårt budskap 
og hvem som skal være backup. 
Publiseringsdato for boken som lages vil være 27.12.2007. 
Kjell får umiddelbar beskjed fra Sten når datoen er bestemt. 
 
3. NKVTS. 
 
Vi foreslår 27.09.07 kl.12:00. Tentativt 28.09.07 kl.12:00.   
Kjell melder tilbake til Anne Lie Andreassen.  Vi forventer ca. 8 deltagere fra NseF.  
 
4. Nasjonalt Støttegruppenettverk. 
 
Christoph presenterer status på neste styremøte.   
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO). 
Tirsdag 13 november 2007 kl.09:00 i Oslo arrangerer de ”Krisekommunikasjon – er vi 
forberedt når ulykken skjer?”  Vi er foreløpig påmeldt med Kjell og Trond som deltagere på 
denne konferansen.  Temaet er; hvordan opplevde vi pårørendeinformasjonen.  Ser gjerne at 
vi diskuterer hva et innhold bør bestå av på neste styremøte. 
 
5. Eventuelt. 
 
Ingen eventuelt punkter. 
 
 
 
 
 

 
Neste styremøte:  
 
Mandag  10.09.07 kl. 18:00, Norges Røde Kors. 
 
 

Referent: Trond  
 


