
Årsmøte – Støttegruppa etter 22. juli avd. Sør-Trøndelag 

Trondheim Rådhus, 07.03.16. – kl. 19.00 
 

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll. 

Møteleder: Anne Spjelkavik  

Referent: Venke Schiøll Larsen 

Protokollunderskrivere: Eystein Eriksen og Elisabeth Olsen 

 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 
 

 

3. Styrets årsberetning 2015 

Tas til orientering. 

 

 

4. Regnskap 

Leder Anne Spjelkavik gikk igjennom regnskapet og revisors rapport for 2015. 

Revisjon er foretatt av Trondheim kommunerevisjon v/ Darek Pedryc. 

Årsmøtet hadde ingen innsigelser og godkjente regnskapet. 
 

 

5. Behandling av innkomne forslag 

Styret v/ Marion Inderberg Eriksen la fram forslag til endring av vedtekter. 

 

Årsmøtet vedtok følgende vedtaksendringer: 
  

§1 deles opp i to paragrafer. 

§1 Støttegruppas navn 

§2 Støttegruppas formål 

De andre paragrafer blir da forskjøvet med ett hakk. 

§4.1  Styrets sammensetning;  endres fra 4 styremedlemmer og 4 vara til ;  leder, 4 

styremedlemmer og 3 varamedlemmer. 

Nye ledd vedr økonomi: 

§ 6.3   To personer må signere for å kunne ta ut penger fra fylkeslagets konto. Kontoen skal 

ha en bestemmelse om at to må signere, og denne informasjonen skal være registrert i 

Altinn. 

 § 6.4   Ved betaling av fakturaer og reiseregninger skal det brukes to-trinnverifikasjon via 

BankID. 

 § 6.5   Støttegruppa etter 22. juli avd. Sør-Trøndelag skal til enhver tid følge økonomiske 

føringer satt av Nasjonal støttegruppe, dette for alltid å kunne være i stand til å søke 

økonomisk støtte derfra. 



  

Vedtekter har til nå vært foreløpige. Årsmøtet vedtok vedtektsendringer, vedtekter 

oversendes Brønnøysundregisteret. 
 

 

6. Valg av nytt styre 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble fremlagt.  

Følgende ble valgt. 

Leder: 

Anne Spjelkavik 

Styremedlemmer: 

Venke Schiøll Larsen 

Nina Lian 

Marion Inderberg Eriksen 

Iackha Toivonen 

 

Vara: 

Maria Olsen, 1. vara 

Sebastian Perreau 2. vara 

Elisabeth Olsen  3. vara 

 

 

7. Valg av valgkomite 

Leder: Tove Selbek. Øvrig medlem: Pål Henriksen Spjelkavik. 
 

 

8. Handlingsplan for 2016 

Venke Schiøll Larsen la fram forslag til handlingsplan. 
 

 22.juli-markeringer. Vi vil fortsette vårt arbeid med å få kommunene til å lage verdige 

markeringer av dagen.  Støtteforeninga gir blomster til minnested i Trondheim, 

Malvik og Orkanger. 

 Sosiale arrangement for medlemmer. Samlinger med faglige foredrag, lunsj/middag 

og musikkinnslag og/eller standup 

 Økonomisk støtte til etterlatte for å delta på sentrale markeringer 

 Åpning av 22.juli-parken i Trondheim. Egen samling for medlemmene i støttegruppa i 

forbindelse med åpninga av parken. 

 Eget ungdomsarrangement, med foredrag. 

 Samarbeid med RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging)- region Midt om å avholde lokale samlinger. 

 Vintersamling i Åre. Samarbeid med Nord-Trøndelag. 
  

 Styrets videre arbeid: 

 * Arbeide med ulike tilbud for medlemmene. 



 * Oppdatere mail- og medlemslister for å sikre at alle våre medlemmer blir ivaretatt 

best mulig. 

* Sikre et økonomisk grunnlag for støttegruppas arbeid gjennom å søke om  

 økonomiske bidrag lokalt og sentralt. 

* Sikre at det kommunale hjelpeapparatet gir nødvendig hjelp og støtte til de berørte 

etter Utøyatragedien. 

* Utøya-ungdommene begynner å bli voksne, konsekvenser for støttegruppa? 

 

 

Møtet ble hevet kl. 20.25 

 

 

 

Elisabeth Olsen      Eystein Eriksen 


