
Årsmøte Vennskap Tromsø – Gaza 

25. februar 2014. 

Ni stemmeberettigede medlemmer til stede. 

 
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.  

Vedtak: Godkjent.  
 
2. Valg av møteleder og referent.  

Vedtak: Inger Hilde Trandem valgt til møteleder. 
  Knut Borud valgt til referent. 
  Britt Ås og Jens Ingvald Olsen valgt til å undertegne protokollen. 
 
3. Årsmelding. 

Årsmøtet var positive til en fyldig årsmelding som vitner om godt samarbeid mellom 
mange aktører i Tromsø som forholder seg til vennskapsbyen Gaza. 

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes. 

 
4. Regnskap. 

Egil Arne Thomassen orienterte om regnskapet. Ni medlemmer betalte kontingent i 
2013. Underskuddet på regnskapet er ikke helt reelt, det er pga. at støtte til 
Idebyttedagene er ført på to ulike år. Omtrentlig resultat om dette hadde vært 
korrigert i 2013 ville vært 2000 kroner i overskudd. 

På grunn av sykdom i nær familie hos revisor er regnskapet for 2013 ikke revidert.  

Vedtak: Regnskapet godkjennes. Styret gis fullmakt til å finne en revisor for 
regnskapet 2013.  

 
5. Budsjett / årsplan. 

Vennskap Nord/Sør og Norads nye regler om 10 % egenandel ved støtte gir et nytt 
behov for inntekter til Vennskap Tromsø – Gaza. Det vil bli behov for å styrke våre 
inntekter for å kunne gjøre dette. 

Ashtar theatre kommer Tromsø 18. – 31. mars. Det blir samarbeid med Kongsbakken, 
HT, Kulta, Rådstua og flere. 

Under vårscenefest kommer Freedom theatre fra Jenin med forestillingen «The 
Island», og Tamer Voices jobber med et teaterprosjekt. Seks deltakere fra Gaza er 
invitert. 

ICHAD kommer 22. april. 

Under NUFF kommer det også (kanskje?) besøk fra Shashat eller noen andre aktuelle. 



Det blir jobbet mer med å koble Tamer opp mot litteratur-grupper i Tromsø. Lene 
Westerås arbeider med dette. 

Luthersk biskop Munib A. Younan (Jordan og Det hellige land) besøker 
Nord-Hålogaland biskop 24. - 26. mars. Det blir åpent møte på biblioteket 25. mars. 

NTL studentene på universitetet har tatt initiativ til å invitere Majed Abu Salem. Han 
venter på visum nå. 

Det skal være utstilling på Perspektivet museum med bilder fra Gaza i april - mai. 

Kulta skal ha teaterforestilling i august. 

Det er viktig å stadig spre kunnskap om forholdene i Gaza og dele inntrykk av 
samarbeidet mellom Tromsø og Gaza.  

Det kan kanskje planlegges som en ny Gaza-uke i løpet av høsten. 

Vedtak: Styret gis fullmakt til å utarbeide budsjettet ettersom budsjettforutsetningene 
klargjøres og eventuelt endres. Styret arbeider videre med aktiviteter i tråd med 
samtalen på årsmøtet. 

 
6. Innkomne forslag. 

Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet. 

 
7. Fastsetting av kontingent. 

Vedtak: 100 kr. for personer, 200 kr. for organisasjoner / bedrifter. 

 
8. Valg av styre, regnskapsfører og revisor. 

Vedtak: Dette styret ble valgt ved akklamasjon: 

Inger Hilde Trandem 
Gro Davidsen 
Helge Hole 
Knut Borud 
Jens Ingvald Olsen 
Lene Oline Sedolfsen 

 
Til regnskapsfører ble valgt: 

Egil Arne Thomassen 

 
Til revisor ble valgt: 

Anne-Line Johannessen. 



 
Inger Hilde takket de utgående styremedlemmene for innsatsen i styret. 

 
 
 
Referent: Knut Borud 

 
 
 
 
Protokollunderskrivere: Britt Ås  Jens Ingvald Olsen 

 


