
OVERLEVENDE ETTER «SCANDINAVIAN STAR» - ULYKKEN  
 

 
Vedtatt på konstituerende landsmøte 9. juni 1990. 

Revidert på landsmøte 4. mai 1991. 
 

§ 1 
Støttegruppens  formål er å organisere pårørende og 
overlevende etter «Scandinavian Star» - ulykken med 
henblikk på å:  
 

Formålsparagrafen 
 
A. Arbeide for full klarlegging av det fullstendige hen-

delsesforløp knyttet til ulykken, dens forhistorie og 

etterspill. 

B. Arbeide for at samtlige ansvarsforhold blir klarlagt 

og ansvaret plassert med henblikk på erstatnings-

messige og straffmessige konsekvenser.  

C. Arbeide for at medlemmene (pårørende og over-

levende) får nødvendig økonomisk førstehjelp og at 

erstatningsoppgjøret til den enkelte skadelidte som 

følge av ulykken, skjer i henhold til de lover og 

regler som gir maksimal utbetaling, herunder å org-

anisere de skadelidte med henblikk på å forsøk å nå 

frem til et til et raskt og fullstendig oppgjør gjen-

nom forhandlinger  

D. Arbeide for at det psyko-sosiale støtteapparatet 

virker overfor den enkelte lokalt så lenge den enk-

elte ønsker det. 

E. Arbeide for, og medvirke til, at det opprettes lokale 

undergrupper av Støttegruppen som kan ivareta 

Støttegruppens formål lokalt.  

F. Fungere som « interessegruppe» som arbeider 

overfor norske myndigheter for at lover, forskrifter 

og kontrollinstanser - rutiner sikrer maksimal 

trygghet ombord i passasjerskip som trafikkerer 

norske havner.  

G. Igangsette andre tiltak som Støttegruppen finner 

hensiktsmessig med henblikk på ivaretakelse av de 

pårørende og overlevendes felles behov og inter-

esse.  

 
§ 2 
 
Støttegruppen skal være partipolitisk uavhengig. 
 

 
§ 3 
 
Som medlemmer opptas:  
 

• Overlevende passasjerer og mannskap.  
• Pårørende etter omkomne passasjerer og mann-

skap 
•  Andre kan bli medlem etter spesielt samtykke fra 

Støttegruppens styre.  
 
 
§ 4  
 
Styret kan, ved enstemmig vedtak ekskludere med-
lemmer som ved uhøvisk oppførsel eller lignende skader 
Støttegruppens arbeide. Den ekskluderte skal på forhånd 
ha hatt anledning til å uttale seg til styret. Styret kan 
også ellers, når særlige grunner tilsier det, med simpelt 
flertall beslutte at medlemskap ikke skal opprettholdes.  
 
§ 5 
  
Støttegruppens arbeide finansieres først og  fremst ved 
tildelte midler. Det betales ikke medlemskontingent så-
fremt dette ikke  er nødvendig for det videre arbeide.  
 
§ 6 
 
Støttegruppen ledes - og dens midler - forvaltes av et 
styre bestående av leder og seks styremedlemmer.  
 
 
Styret konstituerer seg selv.  
 
• Styret utpeker et arbeidsutvalg bestående av leder og 

to av styrets øvrige medlemmer. Styret pålegger 

arbeidsutvalget oppgaver.  

• Styret skal føre tilsyn med at Støttegruppens formål 

fremmes i samsvar med vedtektene og landsmøtets 

vedtak.  

• Støttegruppen forpliktet ved underskrift av lederen 

eller to av de landsmøtevalgte styremedlemmer. Styret 

kan meddele prokura.  

• Styremøtet sammenkalles av lederen i samarbeid med 

arbeidsutvalget. Det kan innkalles til ekstraordinær 

styremøte dersom 2 av styremedlemmene, ønsker det. 

• Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer 

er tilstede. 

• Styret ansetter lønnede medarbeidere og engasjerer 

nødvendig ekstern ekspertise innenfor de områder som 

styret finner nødvendig.  



Styret  nedsetter de nødvendige utvalg for å fremme 

Støttegruppens formål, og rapportering fra disse skjer 

til styret. 

• Styret har ansvar for at Støttegruppens arbeide kan 

finansieres med tildelte midler. Såfremt disse mid-

lene ikke er tilstrekkelig til å dekke den nødvendige 

drift, har styret fullmakt til å beslutte iverksettelse 

av andre finansieringsformer. Styret skal påse at det 

til enhver tid finnes økonomiske midler til dekning av 

den aktivitet som utøves. Styret tilknytter seg 

statsautorisert revisor.  

 
§ 7 
 
Det skal hvert år innen utgangen av juni måned av-
holdes Landsmøte i Støttegruppen. Innkalling skal skje 
skriftlig til det enkelte medlem minst to uker før. Med 
innkallingen følger alle nødvendige dokumenter. Saker 
som ønskes tatt opp på Landsmøtet skal være Styret i 
hende innen én uke etter innkalling.  
 
På landsmøtet behandles:  
 
a) Årsberetning 

b) Årsregnskap med budsjett 

c) Valg av styrets leder, styremedlemmer og vara-

medlemmer  

 
Beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de møt-
ende stemmeberettigede medlemmer med unntak av 
beslutninger vedrørende vedtektene jfr. pgf. 11.  
 
Stemmerett har:  
 
a) Alle overlevende passasjerer og mannskap 
b) Ektefelle/samboer, søsken, foreldre og barn av 

omkommet passasjer og mannskap 
 
• Dersom tvil om stemmeberettiget avgjøres 

dette av styret eller utvalg nedsatt av styret.  
• Stemmeberettigede kan stulle ved fullmakt, be-

grenset oppad til 5 fullmakter pr. fullmektig.  
• Ikke stemmeberettigede har uttale- og forslags-

rett.  
 
§ 8 
 
Det oppnevnes en valgkomité ved landsmøtet som skal 
tre i funksjon umiddelbart etter oppnevning og fungere 
fram til neste landsmøte. 
 
• Valgkomiteen bestå av 5 medlemmer som opp-

nevnes fra den samlede medlemsmassen. Valg-
komiteen konstituerer seg selv. Ett medlem av 
valgkomiteen skal Være fra det avgående styre.  

• Valgkomiteen innstiller for de valg som skal skje 
på landsmøtet dvs. valg av leder, styremed-
lemmer og varamedlemmer.  

• Valgkomiteen skal tilstrebe at det nye styret får 
en sammensetning som sikrer interessene for 
både pårørende og overlevende.  

 
§ 9 

 
For valg til Styret gjelder følgende regler:  
 
a) Styret består av leder, 6 styremedlemmer og 3 

varamedlemmer. Leder, styremedlemmer og vara -

medlemmer velges for ett år av gangen. Bare 

stemmeberettigede medlemmer kan velges til leder 

og styreverv.  

b) For å anses valgt som leder må vedkommende 

oppnå over halvparten av de avgitte stemmer på 

Landsmøtet. Oppnås ikke dette ved første av-

stemming, foretas omvalg mellom de to kandidater 

som oppnådde flest stemmer ved første 

avstemming. 

c) Styremedlemmene og varamedlemmene velges ved 

simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet foretas 

omvalg. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte 

stemmer.  

 
§ 10 
 
Ekstraordinert Landsmøte holdes etter beslutning av 
styret eller etter skriftlig begjæring fra minst 75 stemme -
berettigede medlemmer. For innkalling,  avstemninger og 
stemmerett  gjelder de samme regler som for det årlige 
Landsmøtet.  
 
§ 11 
 
Endring i disse vedtektene kan kun foretas på Landsmøtet 
eller ekstraordinært Landsmøte og med  2/3 flertall.  For 
endring i pgf. 1. kreves 3/4 flertall. 
 
§ 12 
 
Dersom støttegruppen skal oppløses, må dette besluttes 
av ordinært eller ekstraordinært Landsmøte med 3/4 
flertall. Støttegruppens eiendeler realiseres til høyest 
mulig pris ved oppløsing.  
 
Sammen med Støttegruppens  formue skal midlene settes 
inn på høyrente konto. Kontoens avkastning skal 
finansiere driften av et permanent Styre i arbeide med 
sengvirkninger for pårørende eller overlevende etter 
«Scandinavian Star» - ulykken og til hjelp med opp-
rettelse av tilsvarende støttegrupper ved senere ulykker i 
Norge eller der norske borgere rammes sterkt. 
 

 
 


