Samfundsmøte
19. april 2016
Flere av oss
– historier fra 22. juli
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 18:04
2. Styreprotokoll
Møteleder: Øyvind Bentås
Referent: Ingeborg Bringslid

3. Innledning ved Lars Grønnestad
Forteller sin historie. Om hvordan situasjonen var på øyen, hans tanker og livet i ettertid.
Forteller videre i samtale med Hans Jacob Sandberg.

4. Innledning ved Morten Djupdal
Forteller sin historie. Var på landsiden og observerte situasjonen derfra. Forteller om sine
tanker, handlinger og livet i ettertid.
Videre samtale med Synøve Almås.

5. Innledning ved Eivind Rindal
Forteller sin historie. Om hvordan situasjonen var, hans tanker og resonnementer, og livet før
og etter hendelsen.

6. Pause – 19:11
7. Sofaprat
Håvard Bertelsen leder sofapraten og begynner med et par spørsmål.
På talerstolen
Eirik Sande – Hva er deres tanker rundt spørsmålet om det skal reises et
minnesmerke på landsiden?
Iril Gjørv – Hvordan oppfølging bar dere hatt i ettertid?

Nathalie Dyvsether – Til Morten: Hvordan vil du beskrive følelsen når du satte deg
ned for å få oversikt? Hvordan kom du deg videre?
Til Eivind: Hvor tok du den tekniske tankegangen fra?
Trine Solhaug – Hvordan forholder dere dere til de vennene dere var sammen med
på Utøya?
Frida Hempel – Hvordan tenker dere man skal snakke om Breivik og hans motiver
uten at det er respektløs eller sjenerende overfor de berørte?
Eirik Bjørn – Til Eivind: Kan du utdype litt angående din nevnte konsultasjon med
krigsveteraner?
Kim Allgot – Hvor viktig har deres engasjement ved siden av studiene vært i forhold
til deres egen rehabilitering?

8. Presentasjon av lovendringsforslag
Øyvind Bentås presenterer lovendringsforslaget som blir fremmet på generalforsamling 27.
april.

9. Politisk femminutt
På talerstolen
Eivind Rindal

10. Eventuelt
Ingen Ytringer på dette punktet.

11. Kritikk av møtet
Ingen Ytringer på dette punktet.

12. Møtet er hevet – 20:28
Møteleder:

Referent:

Øyvind Bentås

Ingeborg Bringslid

