Styret i nasjonal støttegruppe 2018/2019
Det nye styret i nasjonal støttegruppe ble enstemmig gjenvalgt på årsmøtet 30. april 2017.
Her følger en kort presentasjon av alle styremedlemmene:
Leder og nesteleder er talspersoner for støttegruppen.
Lisbeth Kristine Røyneland (leder, Oslo, +47 951 43 792)
Lisbeth har vært styremedlem i nasjonal støttegruppe siden
2012. Hun overtok ledervervet i 2015. Som leder er hun
talsperson for støttegruppen og involvert i alle sentrale saker.
Lisbeth bor på Manglerud i Oslo og jobber som
informasjonsansvarlig i IT-avdelingen på konsern i Veidekke.
Hun var med på å etablere fylkeslaget i Oslo. I tillegg er hun
engasjert i Jernroseprosjektet. Lisbeth mistet sin datter Synne
(18) i terrorangrepet på Utøya.

Rakel Mortensdatter Birkeli (nestleder, Finnmark, +47 938 32 277)
Rakel er 23 år og medlem av styret i Troms, Finnmark og Svalbard.
Hun bor og studerer psykologi i Tromsø. Rakel er overlevende etter
terrorangrepet på Utøya.

Sveinung Hjetland (Møre og Romsdal)
Sveinung gikk inn som styremedlem i 2015 etter å ha vært 1. vara.
Sveinung bor på Hoelsand på Sunndalsøra og jobber som
områdeleder ved Hydro Aluminium Sunndal, med ansvar for drift og
vedlikehold. Han er også leder i støttegruppen i Møre og Romsdal.
Sveinungs eldste sønn Lars var på Utøya og er overlevende.
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Tor Inge Kristoffersen (Regjeringskvartalet)
Tor-Inge bor i Vestby og jobber som vaktførstebetjent i
sikkerhetstjenesteavdelingen i Regjeringskvartalet. Han er veteran
fra Forsvaret med FN- og NATO-tjeneste i både Libanon og Bosnia.
Tor-Inge har jobbet i Regjeringskvartalet siden 1998 og var på jobb i
Høyblokka 22. juli. Hans kone og to små barn var også i Oslo
sentrum da bomben smalt.

Merete Stamneshagen (Hordaland)
Merete kom inn i styret i nasjonal støttegruppe i 2014 og er engasjert i den
psykososiale oppfølgingen og helserelatert forskning. Merete har sin
arbeidsplass i psykisk helsetjeneste Askøy kommune. Hun bor også på
Askøy sammen med sin mann Bjørn Helge og sine to sønner, Sindre og
Andreas. Merete er også leder i Hordaland fylkeslag, hvor hun har sittet i
styret siden oppstarten. Hun mistet sin datter Silje (18) på Utøya.

Kristine Sandberg (Nord-Trøndelag)
Kristine er 26 år og bor i Levanger. Hun jobber som resepsjonssjef på
Thon Hotel Backlund og er mamma til Freja på to år. Hun er også leder
i Støttegruppa i Nord-Trøndelag, hvor hun har jobbet mye med
psykososial oppfølging og arrangering av samlinger for de berørte.
Lillebroren hennes overlevde terrorangrepet på Utøya.

Mats Kvaløy-Bjørbekk (Trøndelag)
Oppdateres
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Sindre Lysø (AUFs representant)
Sindre Lysø sitter i styret i nasjonal støttegruppe som AUFs
representant. Han er i dag generalsekretær i AUF.
Sindre er overlevende fra Utøya.

Tore Remi Christensen (1. vara, Nordland)
Oppdateres

Erik Kursetgjerde (2. vara, Møre og Romsdal)
Erik Kursetgjerde er 23 år og bor i Tromsø. Han studerer på
Universitetet i Tromsø og er folkevalgt for Arbeiderpartiet i
heimfylket. I styret jobber Erik bl.a. med ny landsdekkende samling
for overlevende. Han har vært aktiv i Støttegruppa i Møre og
Romsdal i flere år, der han også er fast styremedlem. Erik er
overlevende etter terrorangrepet på Utøya.

Dag André Anderssen (3. vara, Nordland)
Dag André er 32 år og også engasjert i fylkeslaget i Nordland, men bor
for tiden i Bergen. Han er regnskapsansvarlig i støttegruppa. Dag
André er sivilingeniør og jobber i bygg- og anleggsbransjen. Han er
overlevende etter terrorangrepet på Utøya.
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