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Årsmøteprotokoll 2022 – Den
Nasjonale støttegruppen etter 22. juli
Møtedato: 24. april 2022
Møtetidspunkt: 09:00 – 11:30
Møtested: Clarion Hotel Oslo

Dagsorden
Sak 1/11 Åpningstale ved statsminister Jonas Gahr Støre
Statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale for årsmøte
Sak 2/11 Konstituering
Leder av Støttegruppen, Lisbeth Røyneland la fram følgende innstilling til
konstituering fra styret:
Møteleder: Sindre Lysø
Protokollførere: Malene Husby og Miriam Einangshaug
Tellekorps: Regitze Botnen og Eirik Mortensen
To medlemmer til å signere protokoll: Kolbein Fridtun og Eva Fridtun
Innstilling vedtatt.
Møteinnkalling ble godkjent uten merknader.
Sak 3/11 Årsberetning
Årsberetning for 2021 ble lagt frem for årsmøtet.
Årsberetningen for 2021 ble godkjent

Sak 4/11 Regnskap
Regnskap for 2021, balanserapport og revisors beretning ble framlagt på årsmøte av
økonomiansvarlig, Dag André Anderssen.
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Regnskap for 2021 ble godkjent.
Revisors beretning tatt til etterretning.

Sak 5/11 Organisasjonsutvikling
Organisasjonsplattform ble fremlagt av Miriam Einangshaug.
Sak 6/11 Innkomne forslag

Endringsforslag nr. 1
Lusie Gjersvoll la frem forslaget
Endringsforslag til linje nummer 317:
● Støttegruppens medlemmer innehar erfaringer som gir sterk legitimitet i
samfunnsdebatten om hva 22.juli gjorde mot oss og mot Norge.
Støttegruppen vil bidra til å følge opp lovnaden vi ga hverandre om «Aldri
Glemme» ved å legge til rette for å bidra med kunnskap og ressurser i lokalt
arbeid mot voldelig ekstremisme.
● Støttegruppa legger til rette for at kompetansen medlemmer over hele landet
innehar kan brukes i eksempelvis presentasjoner i klasserom, for kommunale
beredskapsressurser, politi, frivillige organisasjoner osv.
● Støttegruppa kan samarbeide med 22.julisenteret om å utarbeide
verktøykasse med faglig innhold i denne type engasjement
Styrets forslag til vedtak: Forslaget godkjennes
Styrets forslag om godkjenning ble vedtatt

Endringsforslag nr. 2
Beate Vatndal la frem forslaget
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Endringsforslag:
Foreslår at ansvaret for fylkeslagene blir lagt sentralt. Da med tanke på bla.
regnskap og administrasjon. Hvert fylkeslag kan ha en eller to kontaktpersoner men
slippe å ha et eget styre. Det bør da arrangeres "styre"møte/samling 2-4 ganger i
året for disse kontaktpersonene. Denne ressursen bør også benyttes mer Nasjonal,
da det er mye erfaring og kompetanse der ute som aldri blir benyttet.

Styrets forslag til vedtak: Forslaget tas ikke til følge
Begrunnelse:
Styret mener at funksjonen som forslagsstiller etterlyser er ivaretatt av linjenummer
292 som sier at Styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli bør utpeke en
kontaktperson for fylker hvor det ikke eksisterer lokallag.
Fylkeslag i støttegruppen etter 22. juli er selvstendige organisasjoner, med egne
vedtekter og eget styre i henhold til vedtektene §9.1. Det nasjonale styret i
støttegruppen etter 22. juli anerkjenner de utfordringene fylkeslagene står overfor,
samtidig er det slik at det fortsatt er mange fylkeslag hvor det fortsatt er drift og høy
aktivitet med aktive styrer. Derfor mener styret det blir feil å opprette en slik løsning
for alle fylkeslag.

Styrets avvisning ble vedtatt

Endringsforslag nr. 3
Redaksjonelt endringsforslag til linje 84, 242, 261, 269, 272, 296, 311, 313, 314, 322:
Ordet "jobbe/jobber" bør erstattes med "arbeide/arbeider".

Styrets forslag til vedtak: Forslaget tas ikke til følge.
Begrunnelse:
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I henhold til Bokmålsordboka så viser jobb til en tellbar konkret handling, mens
arbeid viser til enhver virksomhet som fører til et bestemt mål eller resultat. I
forslaget til organisasjonsplattform er jobbe/ jobber benyttet fordi en ønsker å vise til
noe konkret som allerede er gjort/ gjøres (linjenummer: 84, 242) eller noe konkret en
ønsker å oppnå (linjenummer: 261, 269, 272, 296, 311, 313, 314, 322). Sett i lys av
definisjonene av de to begrepene mener styret at begrepet jobbe/ jobber er mer
presist enn å benytte arbeide/ arbeider.

Styrets avvisning ble vedtatt

Endringsforslag nr. 4
Tilleggsforslag til linje 298:
Støttegruppen skal bidra til at overlevende og berørte får nødvendig informasjon,
dersom de ønsker, slik at de har mulighet til å delta på arrangementer i forbindelse
med minnesmarkeringer.

Styrets forslag til vedtak: Forslaget tas ikke til følge.
Begrunnelse:

Styret er godt kjent med problematikken rundt det å nå alle berørte etter terroren 22.
juli. Det eksisterer ingen fullstendige lister over alle som ble berørt av
terrorangrepene, noe som har gjort informasjonsdelingen krevende når folk ikke har
vært medlemmer av Støttegruppen. Dette er noe av årsaken til at Støttegruppen i
flere år har jobbet opp mot statlige myndigheter for opprettelsen av et nasjonalt
katastroferegister.
Siden opprettelsen har organisasjonen forsøkt å gå bredt ut for å nå alle som ikke er
medlemmer av organisasjonen med tilbud om minnemarkeringer, samlinger for
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overlevende og etterlatte m.m. Samtidig vet vi at det er mange som av ulike grunner
ikke ønsker å være medlem av Støttegruppen.
Det er med denne erfaringen at Styret i støttegruppen foreslår å avvise forslaget. Det
lar seg vanskelig gjennomføre og det er utenfor organisasjonens mandat å skulle
forplikte seg til informasjonsdeling til mennesker som ikke er medlemmer av
organisasjonen.
Når det er sagt ble det i fjor opprettet et medlemsregister. Dette skal
profesjonaliseres og en håper at det på sikt vil være mulig å huke av for hvilken
informasjon en ønsker fra Støttegruppen og at dette kan senke terskelen for å bli
medlem og på den måten sikre at flere får den informasjonen de ønsker. Hvis
endringsforslag nr. 6 vedtas mener styret at organisasjonsplattformen legger opp til
en aktiv holdning for å nå de berørte på Utøya og i Regjeringskvartalet.

Styrets avvisning ble vedtatt

Endringsforslag nr. 5:
Tilleggsforslag til linje 278, 279:
Ønsker å støtte punktene om frikjøp og årsverk

Styrets forslag til vedtak: Forslaget tas ikke til følge.
Begrunnelse:
Støttegruppen vil takke for den fine omtalen. Samtidig minner vi om at
representanten må være tilstede på årsmøtet for å kunne støtte innstillingen.

Styrets avvisning ble vedtatt
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Endringsforslag nr. 6:
Tillegg til linjenummer 309:
Støttegruppen bør se på tiltak for bedre å nå de berørte fra Utøya.

Styrets forslag til vedtak: Forslaget tas til følge.
Begrunnelse:
Styret i Støttegruppen anbefaler at forslaget innlemmes i linje 302 slik at første punkt
under kapittel 3.5 lyder Støttegruppen bør se på tiltak for bedre å nå de berørte fra
Regjeringskvartalet og Utøya.

Styrets forslag om godkjenning ble vedtatt

Endringsforslag nr. 7
Miriam Einangshaug la frem endringsforslaget som er innsendt av styret i den
nasjonale støttegruppen etter 22. juli.
Tilleggsforslag til linjenummer 100:
I over ti år har Støttegruppen etablert og opprettholdt samarbeid med aktører som
22. juli- senteret og AUF som har vært viktig for hvordan historien om 22. juli skal
fortelles til generasjonene som kommer etter oss.
Styrets forslag til vedtak: Forslaget tas til følge.
Begrunnelse:
Samarbeidet med 22. juli - senteret og AUF har vært viktig for Støttegruppen. Det er
av styrets oppfatning at det er viktig at disse aktørene nevnes ved navn.

Styrets forslag om godkjenning ble vedtatt
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Endringsforslag nr. 8
Miriam Einangshaug la frem endringsforslaget som er innsendt av styret i den
nasjonale støttegruppen etter 22. juli.
Endringsforslag til linjenummer 278:
Støttegruppen bør ansette en generalsekretær med tilhørende sekretariat
Styrets forslag til vedtak: Forslaget tas til følge.
Begrunnelse:
Støttegruppen har i mange år klart å drive seg selv med svært begrensede
administrative ressurser. Etter mer enn 10 år har tiden kommet for å tenke langsiktig
utvikling av organisasjonen.
For å sikre nødvendig profesjonalisering av organisasjonen og kontinuitet i
ivaretakelsen av de berørte etter 22. juli er det av styrets oppfatning at det er
nødvendig å iverksette arbeidet med å opprette sekretariat i Støttegruppa ledet av
en profesjonell generalsekretær. Sekretariatet vil ivareta organisasjonens
administrative drift, og tilrettelegge for de tillitsvalgtes arbeid.
Ved å få på plass et sekretariat vil man få frigitt ressurser til tillitsvalgte som kan
brukes på utvikling av likemannsstøtte, utvikle innhold til samlinger og representere
organisasjonen utad, i både inn- og utland.
Videreutvikling av støttegruppen som organisasjon vil bli mye enklere framover med
profesjonelle ressurser tilgjengelig. Et administrativt apparat gjør det for eksempel
mulig å søke om støtte til større prosjekter og jobbe mer langsiktig strategisk med
utvikling av gode tilbud for likemannsstøtte og ulike arrangementer som er viktige for
støttegruppa framover.
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Tilleggsforslag fra Sør-Trøndelag
Forslaget vedtas under forutsetning av at finansiering øremerket lønn til
generalsekretær med tilhørende sekretariat er på plass.
Forslaget til Sør- Trøndelag tas til følge
Organisasjonsplattformen med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Sak 7/11 Handlingsplan 2022/2023
Lisbeth Røyneland la frem handlingsplan for 2022/2023 for årsmøtet.
Vedtak: Handlingsplan ble godkjent.

Sak 8/11 Vedtekter
Forslag 1 Endring av formålsparagraf
Miriam Einangshaug la frem la frem forslag til endringer av formålsparagrafen som
er innsendt av styret i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.
Endre dagens formulering til:
Støttegruppen er en frittstående religion-, livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig
medlemsorganisasjon som skal jobbe for å ivareta og sikre de etterlatte, overlevende,
pårørende og berørte interesser og hjelpen de har behov for.
Støttegruppen skal fremme de berørte behov til offentlige myndigheter.
Støttegruppen skal aktiv legge til rette for møteplasser for likemannsstøtte for de berørte
etter 22. juli.
Støttegruppen skal jobbe for at de som ble drept og er berørt etter 22. juli ikke blir glemt.
Begrunnelse:
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Støttegruppen ser det som hensiktsmessig å endre dagens formålsparagraf. dagens
formålsparagraf er svært rund og gir ikke mye rom for prioriteringer. Dette har vært pekt på
av flere.
Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Støttegruppen i Nordvest:

Linje 272 endres til:
Støttegruppen skal jobbe for at de erfaringene som er gjort blir ivaretatt, og aktivt formidlet i
hele Norge og internasjonalt.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Godkjenning av vedtektene med det endringsforslaget som er lagt frem.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 9/11 Budsjett
Økonomiansvarlig Dag André Anderssen og Leder Lisbeth Røyneland gikk igjennom
budsjettet for 2022.
Sak 10/11 Valg
Leder av valgkomiteen Jon Inge Sogn la frem følgende innstilling til nytt styret:
Leder: Lisbeth Røyneland Oslo, gjenvalg, for 2 år
Nestleder: Tor inge Kristoffersen Oslo/Regjeringskvartalet, gjenvalg, for 1 år
Styremedlem: Malene Husby Nordland, gjenvalg, for 1 år
Styremedlem: Merete Stamneshagen Hordaland, gjenvalg, for 1 år
Styremedlem: Eirik Høie Mortensen Rogaland, gjenvalg, for 1 år
Styremedlem: Ingrid Kragh Swang Buskerud, gjenvalg, for 1 år
Styremedlem: Regitze Botnen Akershus, gjenvalg, for 1 år
Varamedlemmer
1. vara: Miriam Einangshaug Oslo/ Trøndelag, gjenvalg, for 1 år
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2. vara: Erik Kursetgjerde Møre og Romsdal, gjenvalg, for 1 år
3. vara: Hilde Knudsen Buskerud, ny, for 1 år

Innstilling vedtatt.

Leder av valgkomiteen Jon Inge Sogn la frem følgende innstilling til ny valgkomite:
Leder: Jon Inge Andy Sogn Oslo
Medlem: Amal Abdinur Trøndelag/ Oslo
Medlem: Svein Idar Dale Hordaland

Innstilling vedtatt.
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