
”Vennskap Tromsø – Gaza”
Referat fra styremøte 29. august 2006.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Magnus Mæland, Anja Roth Niemi, Kristina 
Torbergsen, Knut Borud (referent).
1. Supplering av styret.

Etter fullmakt fra det konstituerende møtet oppnevnte styret et nytt 
styremedlem: Kristina Torbergsen.

Kristina er 19 år og student ved UiTø.
Adresse: St. Hanshaugen 11, 9180 Skjervøy, tlf: 481 49 203,
e-post: kristinatorbergsen@hotmail.com
2. Aktivitet siden sist.
Inger Hilde orienterte om Nordisk Ungdomsfilm festival – NUFF. Tre 
ungdommmer fra Gaza var på besøk i Tromsø. Utgangspunktet var prosjektet 
til Anniken Hoel, som Vennskap Tromsø – Gaza har støttet, der hun har holdt 
filmkurs i Gaza for unge jenter. Ungdommene og NUFF var veldig godt 
fornøyd med besøket. De ble kjent med endel Tromsøfolk bl.a. da de 
overnattet privat en periode før og etter festivalen. De besøkende viste sin film 
fra Gaza, Anniken viste sin film, og i en av filmene som ble laget på verksted 
før festivalen var temaet «å krysse grenser», inspirert av situasjonen i Gaza. 
Et palestinsk juriemedlem på NUFF var også med på å sette fokus på 
situasjonen i området, og urolighetene som skjedde samtidig gjorde at de 
besøkende fra Gaza fikk spesielt stor oppmerksomhet fra pressen. 
Situasjonen gjorde hjemreisen vanskelig, men både fungernede ordfører Arild 
Hausberg, og den norske ambassaden i Kairo gjorde en flott innsats, som 
hjelp til med at de tre, som ikke hadde vært utenfor Gaza før, kom trygt hjem.
Inger Hilde prestenterte en økonomisk oversikt for Vennskap Tromsø - Gaza.
Senere i sommer har Mads Gilberts besøkt Gaza, og brevet han hadde med 
fra ordføreren der førte til at Tromsø kommune startet en innsamlingsaksjon til 
et protesesenter. Dette har skjedd uten medvirkning fra Vennskap Tromsø – 
Gaza, men har utvilsomt vært veldig positivt i forhold til den aktivieten vi 
ønsker å skape mellom vennskapsbyene.
3. Oppfølging av vedtak i forrige møte.
Vennskap Tromsø – Gaza er nå registert i enhetsregisteret i Brønnøysund.
Organisasjonsnummeret er: 990 142 440.

Knut bestiller postboks ved Sorgenfri varesenter (og lover å hente post 3 
– 4 ganger i uka).
Knut følger opp arbeidet med domeneregistrering, og arbeider med å få 
etablert nettside. Magnus kommer med innspill.
Magnus følger opp bestilling av bankkonto i Sparebank1.
Leder og kasserer disponerer bankkontoen (hver for seg).



4. Ideer til videre aktiviteter.
Når formaliteten er på plass er tiden nå straks inne til å verve medlemmer. 
Dette kan skje på nettsiden, men det må også vurdres å utarbeide en liten 
trykksak som kan presentere oss, og gi kontaktinformasjon.
Vi kan annonsere nettadressen vår i lokalavisene, når siden er klar.
En gruppe fra Tromsø reiser til Vestbredden og Gaza i regi av Palestina-
kommiteen om snaut to uker. Med på denne reisen blir Tvibit-leder Magne 
Amundsen, som vil representere Tromsø kommune. Han vil være spesielt 
oppmerksom på mulige samarbeidsprosjekter på kultursektoren i forhold til 
vennskapsbyen.
I den forbindelse ønsker Anniken Hoel å kunne delta på samme reise, for å 
knytte forbindelser mellom Tromsø og Gaza, med utgangspunkt i det 
kontaktnettet hun nå har etablert.
Vi ønsker å kunne engasjere ungdom og studenter i arbeidet vårt. Arbeid rettet 
mot ungdom (og evt. barn) vil kunne utløse økonomisk støtte fra Frifond-
ordningen.
Vi kan få laget t-skjorter med en Tromsø – Gaza tekst.
Vi kan arrangere en «walk – in» f.eks. på Driv, med aktiviteter, film, osv.
Vi kan etablere et engelskspråklig kontaktforum på Internett, med en ung 
moderator, og ungdom som målgruppe.
Vi kan prøve å få til «Gaza-klubb» kvelder på en kafe.
Vi kan arrangere foredrag for elever i videregående skole.
Vi kan arbeide for å få til et eller flere skoleprosjekt med kontakt mellom 
Tromsø og Gaza.
Søknadsfristen for prosjekt- og informasjonsstøtte for 2007 fra Vennsap Nord 
– Sør er 1. november. 
I forbindelse med disse ideene ble det besluttet:

Anniken Hoel gis reisestøtte med inntil 10000 kroner for å delta på tur til 
Gaza sammen med bl.a. Magne Amundsen.
Styret ønsker å få til et møte med Anniken og Magne før de reiser til 
Gaza. Inger Hilde følger opp dette.
Vi ønsker å arrangere et åpent møte / Walk in når de som reiser til Gaza 
er kommet tilbake, med bl.a. film, inntrykk fra besøket, og gjerne andre 
kulturinnslag. Mulighetene for å kunne komme med ideer til nye 
prosjekter som det kan søkes økonomisk støtte for i 2007 må bli 
presentert. Magnus undersøker muligheter for dette i uke 39 - 40.

5. Neste møte.
Utenom det snarlige møtet med Anniken og Magne som vi håper å få til, blir 
neste styremøte mandag 25. september, kl. 1800, på Driv.


