
 
 
 

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

 
 
 
Norges Røde Kors i Hausmannsgt. 7, Oslo 

Mandag  18.06.2007 

 
 
Tilstede: 

Trond Kalleberg 
Arne Furre 
Kjell Skalleberg 
Ellen Carlèn Idebøen 
Heflo Rita Engh 
Lise  Bang Ericsson    
Jeyananthan Robert 
Romslo Susanne Kjær 
 

Ikke til stede:  

Johansen Jørgen 
Christoph Wernesen 
Geir Hartmann 
 
 
 
 
 

1. Godkjenning av innkalling av referat 
 
      Godkjent. 
  

 
 
2. Økonomisk status. 
 
      Situasjonen den samme som sist. Ingen penger ut – heller ikke noen penger inn. 
 
 



 
3. Minneseremoni 
 

Ellen ha vært i kontakt flere ganger med Sten Ory Bengtsson. Ellen oppfordrer alle 
sammen til å formulere noe riktig og fornuftig vi som støttegruppe kan si i forhold til 
avduking av Minnesmerket.  
Kjell sender ut et par – tre eksempler på forslag til tekst som skal stå på tekst på stein 
ved inngangen til minnestedet. 

            Ett eksempel:   
*Til minne om alle våre kjære som forlot oss i flodbølgekatastrofen 26.desember 2004 
og til alle som sørger og savner. 
 
Boken kommer med som en avrunding – skal gis ut uavhengig av avdukingen av 
minnesmerket. Intensjonen er at den blir utgitt før jul i år.  
Boken som skal lages til avdukingen skal det være billedstoff og historiske fakta 
 
Kulturelt forslag er Mette Skauge som på en uforbindtlig forespørsel har sagt ja til å 
synge under avdukingen. 
 
 
 

4. NKVTS – deltagelse på dette møtet. 
 

Trond har gjentatte ganger forsøkt å få kontakt uten å lykkes. Lars Weysæth er ikke til 
stede som følge av dette. 
Trond orienterer om den siste forskningsrapporten vedr fastlegenes rolle etter 
tsunamien.  
Lørdagens VG kontaktet Trond og Christoph for uttalelse.  
Rita uttalte seg til NRK P1 med samme budskap.. 
Negativt at støttegruppen ikke har fått informasjon om at denne forskningsrapporten 
skulle presenteres.  
Kjell foreslår at vi sender ut en pressemelding. 
 
Susanne skal intervjues av NKTVS i morgen (19.06.). Hun vil sterkt henstille til dem 
at vi ønsker å komme i en dialog med dem, for at de kan gi en presentasjon av de 
prosjektene de har gjennomført i forbindelse med tsunamien. Susanne henstiller til 
dem å invitere oss opp til dem for å få denne presentasjonen. 

 
 
 

5. Styremøter fremover. 
 

Har vi noen formening om hva som er våre arbeidsoppgaver fremover? 
Arne: Vi har Minnesmerket som en konkret sak. Årsmøtet blir neste. Synes også det er 
bra å ha fått i gang Støttegruppenettverket som ser ut til å ta arbeidsoppgaver som vi 
har ønsket å arbeide med. 
 
Ikke legge ned støttegruppen nå. Vi har fremdeles oppgaver å utføre. Det er lenger 
frem i tid at vi kan si at ”ting går av seg selv”. Vår gruppe blir fremdeles regnet med. 
Viktig for medlemmene å vite at vi er her. 



Ikke sak på Årsmøtet i år.  
 
Møtedato forslag: Mandag 20.august (Ellen inviterer Sten Ory Bengtsson), mandag 
10.september, 8.oktober (oppsummering i forbindelse med boken)3.desember. 
Årsmøte: Søndag 10.februar 2008. Sted: Vi ser på dette senere.  
 
 

6. Nasjonalt støttegruppenettverk 
 

Rita orienterte fra de to styremøtene, samt hva som har skjedd i forhold til kontakt 
med Borboun Dolphin. 
 
 

7. Eventuelt: 
 
Susanne og Lise har vært i et uformelt møte med Brattås i SHdir i dag. Der var det et 
tema om en uformell samling, forslag ble så lagt fram for Sylvia Brustad som 
impulsivt sa ”Klart det skal vi betale”.  
Per Bleiklia og Kjell Brattås tar tak i dette i forbindelse med avdukingen, eventuelt 
dagen etter Susanne og Lise er kontaktpersoner, mens Shdir ønsket å være de som 
inviterer. 
 
På Sri Lanka er det et barnehjem som landsmenn her i Norge støtter driften til. Det var 
et eget arrangement i det tamilske miljø ved 2 års markeringen. 
 
Det er ønskelig å få representanter fra dette miljøet til å delta på 
Minnesmerkeavdukingen. Robert forespør om et barn kan fremføre et dikt  

 
Viktig at vi har en person som alltid kontaktes når uttalelse til media ønskes – siden vi 
har en Informasjonssjef  ber vi de som kontakter oss henvende seg til Kjell.  

 
 
 
 
 
 
 

Referent Rita 


