Avdeling Østfold
Styrets melding for perioden desember 2011 til og med
februar 2012.
Støttegruppa ble opprettet etter initiativ fra ØAP 1.12.11. En komite bestående av
Helge Kolstad, Elise Waagen, Kurt Frantzen og Siri Martinsen hadde forberedt
stiftelsesmøtet og gjort det kjent for etterlatte, overlevende og pårørende etter
hendelsene 22. juli. Det ble bedt om innmelding i støttegruppa per mail og ved
oppmøte på stiftelsesmøtet. Ved stiftelsen var det registrert 50 medlemmer.
Stiftelsesmøtet
Det var her en innledning ved Helge Kolstad, og hilsener fra Østfold AP og den
nasjonale støttegruppa. Støttegruppas formål og oppgaver ble drøftet. Det ble gjort
rammevedtak om vedtekter og aktiviteter og gitt fullmakter til et midlertidig styre.
Som midlertidig styre ble valgt
Helge Kolstad (leder)
Elise Waagen (senere utpekt som kasserer)
Kurt Frantzen (senere utpekt som sekretær)
Cathrine Lütken
Cecilie Herlovsen
Styrets arbeid
Styret har hatt tre styremøter. Der er det fordelt oppgaver og gjort vedtak om
aktiviteter. Styret har etter fullmakt fra stiftelsesmøtet formulert midlertidige vedtekter
etter mønster av vedtektene i den Nasjonale støttegruppa, registrert støttegruppa
som selvstendig organisasjon i Brønnøysundregistrene og opprettet bankkonto. Det
er søkt støtte til arbeidet fra Østfold Ap og LO i Østfold, som hver har gitt 7.500 kr til
oppstarten. Senere er det også søkt støtte fra kommuner i Østfold som har
innbyggere med direkte tilknytning til hendelsene 22. juli.
Styret har ellers arbeidet med arrangementer og tiltak, og forberedt den ordinære
generalforsamlingen med tilhørende forslag. Et betydelig arbeid er gjort for å få
medlemmer blant de berørte i Østfold. Per 9. februar er det registrert 124 medlemmer
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i støttegruppa i Østfold. Det er også opprettet en lukket gruppe for medlemmene på
facebook, der ca 90 medlemmer er registrert, og der vi legger ut informasjon om
aktiviteter og aktuelle saker.
Egne arrangementer
Støttegruppa har i denne perioden hatt tre egne arrangementer. Det første var
stiftelsesmøtet 1.12. Det andre var en samling i hyggelige former 28. desember, der
det også var underholdning og servering. Den tredje samlingen var temamøte om
rettsprosessen 12. januar. Der hadde vi en fyldig innledning ved bistandsadvokat
Elna Holbye, og en god samtale. Dette er et ledd i vår mentale forberedelse til
rettssaken, og vil følges opp med temamøter om strafferettslig tilregnelighet (12.3.)
og om pressens forhold til 22.-juli-saken (28.3.).
Medvirkning i den nasjonale støttegruppas arbeid
Støttegruppa i Østfold er meldt inn som fylkesavdeling av Nasjonal Støttegruppe,
som fortsatt arbeider på midlertidig basis. Østfold har en egen side på deres nettsted.
Vi deltok også på en nasjonal samling for støttegruppene på Gardermoen i januar.
Der møtte Cathrine Lütken, Cecilie Herlovsen og Helge Kolstad (bare første dag) fra
Østfold. Det første ordinære landsmøtet for støttegruppene er berammet til 18. mars.
Østfold har nominert fem av våre medlemmer til nasjonale verv.
Tilrettelegging for elever og studenter
Støttegruppa har tatt kontakt med Østfold fylkeskommune for å drøfte tilpasninger
som bør gjøres for elever som ble sterkt berørt 22. juli. Det har vært to konstruktive
drøftingsmøter. Cecilie Herlovsen, Solveig Sævarang og Helge Kolstad deltok på en
samling av rektorer, rådgivere m.v. om slik tilrettelegging. Det er innkalt til et felles
temamøte mellom Støttegruppa og fylkeskommunen 29. februar.
Forhold til andre hjelpere
Vi har hatt kontakter med hjelpeapparatet, spesielt i forbindelse med en samling av
overlevende og pårørende i Østfold, arrangert av helsetjenesten. Vi har også hatt
kontakter med bistandsadvokater til våre medlemmer, og med tingretten i
Fredrikstad, der rettssaken vil bli overført i sin helhet.
Forholdet til pressen
Det er en meget intens offentlig debatt om massakrene 22. juli, granskningen etterpå
og rettsprosessen. Støttegruppa og enkeltmedlemmer blir stadig intervjuet. Dette kan
for noen være tungt, men vi har overveiende gode erfaringer. Leder har vært
intervjuet av presse og kringkasting i Østfold en lang rekke ganger. Forholdet til
pressen vil bli særlig drøftet på et temamøte før rettssaken.
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