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Innmeldte saker til årsmøtet 2021 

Innspill 1. Fra Robert Dahle 

Endre logo fra rose til hjerte.  

Dobbelt hjerte brukes nå i flere informasjoner om 22. juli hendelsen. Hjerte viser til 

inkludering og menneskelig støtte og nærhet.  

Rose kan oppfattes av flere som at støttegruppen ikke er politisk uavhengig, dette ut fra at 

Arbeiderpartiet og AUF bruker rose i sin markedsføring. 

Alternativ - styre igangsette utredning for vurdering og forslag for logo frem til neste 

årsmøte.  

--------------- 

Styrets forslag til vedtak:  

- Forslaget om ny logo tas ikke til følge  

Begrunnelse: 

Hjerte-logoen er vakker, men den er utarbeidet i oppdrag fra Utenriksdepartementet for å 

brukes i forbindelse med ti-årsmarkeringen. Støttegruppen har ikke eierskap til logoen. 

Styret mener eksisterende logo er innarbeidet og at den med rosen symboliserer det norske 

folks reaksjon på 22.juli-terroren. Bakgrunnsfargen er rød, men selve rosen er hvit og 

dermed av en annen valør enn politiske logoer. Partipolitisk uavhengighet er nedfelt i våre 

vedtekter. Sett i lys av hvilke saker og saksområder støttegruppa bør bruke penger og tid på, 

ønsker ikke styret å anbefale at denne saken prioriteres. Materiale er trykket opp med logo 

og farger. Nye WEB-sider er også gjennomgående preget av eksisterende logo. Utarbeidelse 

av ny logo, nytt materiale og design vil medføre ekstra kostnader og bruk av tid.  

Styret anbefaler ikke å bruke av støttegruppas midler til å utarbeide ny logo.  

Saken om å designe ny logo ble også tatt opp på årsmøtet i 2012 av samme forslagsstiller 

og avvist. 

-------------- 

Innspill 2. Fra Robert Dahle 

Melde støttegruppen inn i Nasjonalt støttegruppe nettverk (NSN).  

NSN var rådgivende støttegruppe nettverk ifm med etablering av Støttegruppen 22. juli, og 

støttegruppen meldte seg ut av NSN uten informasjon om saksgang og grunnlag i 

årsmeldinger.  

Grunnlag for innmelding er at NSN som paraplyorganisasjon for alle nasjonale støttegrupper 

vil være sterkere og bedre om alle nasjonale støttegrupper kan være sammen for å gi støtte i 

kommende alvorlige hendelser, samt erfaring og rådgivning for alle berørte vil være sterkere 

og bedre om alle er samlet og deler erfaring.  

------------------- 
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Styrets forslag til vedtak:  

- Forslag om re-innmelding i NSN tas ikke til følge  

Begrunnelse: 

Styret anerkjenner at Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN) har vært meget viktig for oss i 

etableringsfasen. Det er styret meget takknemlige for. Nasjonal støttegruppe etter 22. juli har 

også bidratt ved å dele våre erfaringer til NSN jevnlig, senest under deres samling i 

november 2019 i forbindelse med prosjektet «Rustet til respons».  

Styret forholder seg til våre vedtekter og primære mål.  

Det følger av vedtektenes §2.1 at «Støttegruppa skal ivareta og fremme etterlatte, 

overlevende, pårørende og berørtes interesser etter bombingen av regjeringskvartalet og 

massakren på Utøya 22. juli 2011.». Videre heter det i §8.1 at «Styret er ansvarlig for at den 

daglige driften er i samsvar med formålet og vedtektene for Støttegruppa.» 

Styret har mandat til selv å bestemme hvilke styreverv støttegruppen skal inneha.  

Styrets ansvar er utelukkende å ivareta de etterlatte, overlevende, pårørende og berørte 

etter 22. juli terroren. Egne erfaringer, støttet også av forskningsrapporter, viser at vi fortsatt 

har mye ugjort.  Oppgavene har ikke blitt mindre med årene. Styret må derfor nøye vurdere 

innsatsen av sin kapasitet. Slik styret har vurdert situasjonen har det ikke vært tilstrekkelig 

kapasitet til også å være engasjert i NSN, da dette ville gått ut over vårt primære 

fokusområde.  Styrearbeidet i NSN er særlig blitt mer krevende etter at foreningen utvidet sitt 

virkeområde. Nasjonal støttegruppe etter 22. juli terroren har derfor ikke kapasitet til å bidra 

inn i dette styrearbeidet på en tilfredsstillende måte. 

Når det gjelder rapportering i årsmelding er det ingen krav til dette i våre vedtekter.  

 

Innspill 3. Fra Robert Dahle 

Alle deltakere på sommerleiren 2011 må bli anerkjent på minnesmerke som tallangivelse.  

På Utøya blir nå alle juridisk berørte markert. Alle deltakere på leiren 22 juli uken 2011 var et 

terrormål den aktuelle dag.  

Alle registrerte påmeldte deltakere bør bli markert på minnesmerke da de var alle terrormål 

og må leve med den følelse, alle må bli sett og anerkjent, ikke bare de juridisk berørte.  

Styrets forslag til vedtak:  

- Styret tar innspillet til etterretning 

Begrunnelse: 

Ansvaret for de nasjonale minnestedene ligger hos Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD). Styret har gjennom KMD og NTNU fått bekreftet at tall 

fra Regjeringskvartalet og Utøya vil bli brukt på minnestedet der tallfesting er mulig. Det 

inngår i målsetningen for minnestedene: «Nasjonale minnesteder skal hedre drepte, 

overlevende, hjelpemannskaper og frivillige.» 


