Styret i nasjonal støttegruppe
Det nye styret i nasjonal støttegruppe ble enstemmig valgt på årsmøtet 3. april 2016. Her følger en kort
presentasjon av alle styremedlemmene:
Lisbeth Kristine Røyneland (leder, Oslo, +47 951 43 792)
Lisbeth er 58 år og har vært styremedlem i nasjonal støttegruppe siden
2012. Hun overtok ledervervet i 2015. Som leder er hun talsperson for
støttegruppen og involvert i alle viktige saker. Lisbeth bor på Manglerud i
Oslo og jobber som systemansvarlig i IT-avdelingen i Veidekke. Hun var
med på å etablere fylkeslaget Oslo-Utøya og er også styremedlem der, og i
tillegg er hun sterkt engasjert i Jernroseprosjektet. Lisbeth mistet sin datter
Synne (18) på Utøya.

Dag André Anderssen (nestleder, Nordland, +47 901 92 599)
Dag André er 30 år og også engasjert i fylkeslaget i Nordland, men bor for tiden i
Bergen. Som nestleder er han talsperson for støttegruppen. Han følger blant
annet opp økonomien og deltar i planleggingen av årsmarkeringen, samt er
støttegruppens kontaktperson i arbeidet med ny samling for alle som var på
Utøya 22. juli. Dag André er sivilingeniør og jobber i bygg- og anleggsbransjen.
Han er overlevende etter terrorangrepet på Utøya.

Beate Vatndal (Vestfold)
Beate er 52 år og er også medlem av styret i fylkeslaget for
Vestfold. Hun bor i Tønsberg og jobber i Human Care
Assistanse. Beate var med på å starte støttegruppen i 2011 og
har blant annet deltatt i samarbeidet med NKVTS og Senter for
krisepsykologi, De forskningsetiske komiteer, Ekspertgruppen
og Samarbeidsorganet (Helsedirektoratet) og Lederforum for
krisehåndtering. Hun har gjort en stor innsats ved planlegging
og gjennomføring av de to årlige fylkesledersamlingene og
årsmarkeringene på Utøya. Beate var også kontaktperson i
nasjonal støttegruppe da støttegruppens fylkeslag ble etablert.
Beate mistet sin datter Benedichte (15) på Utøya.
.

Sveinung Hjetland (Møre og Romsdal)
Sveinung gikk inn som styremedlem i 2015 etter å ha vært 1. vara. Han er
sammen med støttegruppens leder vår kontaktperson for nasjonale minnesteder
og deltar i koordineringen av de to årlige fylkesledersamlingene. 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.

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.
Hendelsen preget familien i lang tid etterpå. Tor-Inge var første vitne i 22. julirettssaken.

Erik Kursetgjerde (Møre og Romsdal)
Erik Kursetgjerde er 22 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.

Merete Stamneshagen (Hordaland)
Merete kom inn i styret i nasjonal støttegruppe i 2014 og er engasjert i den
psykososiale oppfølgingen og helserelatert forskning. Hun er også vår
kontaktperson for nasjonalt støttegruppenettverk. 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 nestleder i Hordaland fylkeslag, hvor hun har sittet i styret
siden oppstarten. Hun mistet sin datter Silje (18) på Utøya.

Emilie Bersaas (AUFs representant)
Emilie Bersaas sitter i styret i nasjonal støttegruppe som AUFs representant og er
også nestleder i AUF. Hun er fra Haugesund, men bor i Oslo, der hun jobber som
organisasjonsrådgiver i Miljøagentene. Emilie er overlevende fra Utøya.

Elke-Maria Bunk (1. vara, Troms/Finnmark/Svalbard)
Etter flere år som styremedlem har Elke gått ut av styret, men
fortsetter som vara. Hun er jurist, og arbeider som
fylkestannhelsesjef. Elke er glad i natur, hund, mat, trening og
familien sin. Hun er mamma til Erik og Jørgen. Jørgen er
overlevende og svømte fra Utøya.

Stine Elise Christensen (2. vara, Akershus)
Stine Elise Christensen er 27 år og kommer fra Sørum men bor nå i
Skedsmo. Stine er også nestleder i støttegruppa i Akershus. Jobber som
lærer på en ungdomsskole. Hun var på Utøya 22. juli.

Halvor Firman (3. vara, Rogaland)
Halvor ny i styret og er 69 år. Han er fylkesleder i Rogaland og har vært med i
lokallaget siden oppstarten i november 2011.
Halvor er ingeniør, gift med Aud og bor på Madla i Stavanger. Han prøver nå å være
pensjonist etter mange gode år i bygg- og anleggsbransjen, de siste 25 år i «oljå».
Halvor er pappa til fire flotte jenter og hadde en av disse på Utøya, hun (24) er
overlevende etter disse tragiske hendelsene.

