
Samandrag av referat frå møte i fylkesstyret Støttegruppa 22.juli  

Møre og Romsdal 27.3.14. 

Nytt frå nasjonal støttegruppe: 
Viktige omgrep som skal brukast:  MINNESTADAR, 22. JULI MARKERING.  
Ref. frå møte nr. 2 21. mars 2014 . Føreligg ikkje skriftleg. Munnleg orientering frå Hege og 
Sveinung.  Presisering frå NSTG på websida og på FB sida vår ang. minnestadane.  
 
Kort ref. frå Fylkesleiarsamlinga 21.3-22.3 2014; Deltakarar frå M og R: Lusie, Sveinung, 
Hege, Margun. Observatørar: Anny, Bjarte og Torild. Svært god presentasjon frå Jørgen og 
Jan Christian om minnestaden på Utøya. Referat her vil bli sendt ut til medlemmane/link 
lagt ut på FB sida vår.  
Kort ref. frå Årsmøte 23.3 2014: Referat her vil bli sendt ut til medlemmane/ link lagt ut på 
FB sida vår.  

Orienteringssaker: 
 Nettverk for kriseteam i kommunane. Vidare framdrift; det er sendt ut invitasjon frå 
fylkesberedskaps sjef Kjetil Matvik Foldal til alle kriseteam i kommunane ang. kick- off i 
Molde.  Styret i NSTG er også invitert. 

Samling for ungdommen sep. /okt. 2014 i Bergen. Erik, Sveinung og Kitty skal ta  kontakt 
med aktuelle foredragshaldarar (forslag om  Frank Aarebrot) så tidleg som mogleg.   

Markering/plan for minnesteinane i Ørsta, Sula og Ålesund 2014, innmeldt sak til NSTG. Vi 
av ventar utspel frå NSTG. 

Kasserar orienterar: 
1)    Økonomi. Oppfølging av årsmøtevedtak og innkomne tilbod frå 2 bankar.   Styret innstiller 

på konti i Sparebanken Møre. 
2)   Rapport til fylkesmannen ang. fylkesstyret sin bruk av skjønnsmiddel til likemanns arbeid 

2013 blir sendt i lag med budsjettet, regnskapet og handlingsplan for 2014.  

Felles nettverksmøte om sorgstøttearbeid 7. mai på Ahus, frist for påmelding 25.4.14.   
 

Ny likemanns samling: Styret diskuterte ulike alternativ her.  
Hege lagar eit info skriv som skal sendast ut  til medlemmane og på FB ang. opne dagar på 
Utøya, og at det vert lagt til rette for å besøke Utøya 22.juli for dei av medlemmane som 
ikkje har vore der tidlegare. Fylkesstyret er opne for søknadar om individuell tilrettelegging 
og behov her.  
 
 

Margun V. Romestrand, ref.  


