Årsmøte Vennskap Tromsø – Gaza
23. februar 2016.
Åtte 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.
Hilde Johnsen og Egil Arne Thomassen 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.
Regnskapet er revidert og i orden.
Vedtak: Regnskapet godkjennes.
5. Budsjett / årsplan.
Nå når Vennskap Nord/Sør har mistet sin Norad-støtte er en vesentlig
finansieringskilde for vårt arbeid borte. Det arbeides nasjonalt med å få til endringer,
og et velfungerende vennskapsarbeid med gode forslag til prosjekter er blant de
beste argumentene for å få tilbake den statlige finansieringen.
Gaza-uka vil bli arrangert 4.–10. april. Blant arrangementene som allerede er klare er
disse:
Onsdag 6. april: Møte med Ingvild Skogvold som har skrevet rapporten «Farlige
forbindelser II» for Fagforbundet og Norsk Folkehjelp. Rapporten setter fokus på
norsk næringslivssamarbeid med Israel.
Torsdag 7. april: Internasjonalt seminar med Peder Martin Lysestøl som forteller med
utgangspunkt i boka «Israel – Bak muren av myter og propaganda» - historien om
hvordan Israel forteller om seg selv.
Lørdag 9. april: Besøk av historieprofessor og aktivist Ilan Pappe, opprinnelig fra
Israel, nå bosatt i England. Pappe har skrevet en lang rekke bøker og artikler om Israel

og Palestina, og har som et viktig utgangspunkt sin siste bok «Israel and South Africa:
The Many Faces of Apartheid».
Vi regner også med å få til et bredt kulturprogram med utgangspunkt i
vennskapsbysamarbeidet på Hålogaland Teater fredag 8. april. I tillegg er det
muligheter for flere kulturangementer, fotoutstilling, gudstjeneste etc.
Vennskapsbyprosjektet er formelt avsluttet i 2015, men det arbeides likevel med å
finne form og muligheter for at det fortsatt skal kunne gjøres koordinert arbeid for å
få til samarbeid med Gaza. Det starter opp et nytt Voices-prosjekt i disse dager, og
det arbeides med fortsettelse av og muligens utvidelse av samarbeidet med Tamer
institute om teater og ungdomsfilm. Det er for tiden svært vanskelig å få besøkende
ut fra Gaza.
Det ble også orientert om Mohammed Jabalys arbeid med den nye filmen
«Ambulance» (som muligens får et annet navn), og hans videre utsikter til arbeid i
Tromsø. Filmen er allerede solgt til en rekke fjernsynsselskaper (bl.a. NRK), og får
premiere på en filmfestival denne våren. Det blir laget en ca. 80 minutters
kinoversjon og en ca. 50 minutters fjernsynsversjon.
Kommunens nye internasjonale strategi skal behandles i kommunestyret i vår, og
med basis i byrådserklæringen har vi forventninger til at samarbeidet med Gaza vil
være en del av strategien.
Det må arbeides videre med å finne en god struktur for hvordan samarbeidet mellom
Tromsø og Gaza kan fortsette på lang sikt.
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
Hilde Johnsen
Styret har anledning til å supplere seg med varamedlemmer i løpet av året.

Til regnskapsfører ble valgt:
Egil Arne Thomassen
Til revisor ble valgt:
Anne-Line Johannessen.

Referent: Knut Borud

Protokollunderskrivere:

Hilde Johnsen

Egil Arne Thomassen

