
”Vennskap Tromsø – Gaza”
Referat fra styremøte 30. oktober 2006.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Magnus Mæland, Anja Roth Niemi, Knut Borud 
(referent). Gjester: Astrid Eriksen, Mads Gilbert, AinaSinjer.
1. Søknader til Vennskap Nord - Sør. 
Knut har kladdet informasjonsstøttesøknad med ramme på 37 000 kroner. 
Formålene er informasjonsarbeid (nettsted, brosjyre, møter, annonser m.v.), og 
støtte til utvekslingsreiser mellom Tromsø og Gaza. 
Inger Hilde skriver ferdig kulturstøttesøknad for fire prosjeker:

- Besøk fra Gaza til NUFF. Ramme ca. 30 000 kroner.
- Skolesamarbeid. (Grunnskole, Videregående, Voksenopplæring og 
kulturskolen). Ramme 30 000 kroner.
- Utvikling av Internettkontakt mellom Tromsø og Gaza. Utvikling av et 
nettsted med ungdom som primærmålgruppe, for å skape direkte 
kontakt mellom våre steder, selvfølgelig med en åpning ut til resten av 
verden. Det er naturlig å knytte dette opp til utvikling av Internettilbud for 
ungdom i Gaza, f.eks. i forbindelse med kultursenteret på Holstsenteret i 
Gaza. Ramme 30 000 kroner.
- Nordaførrs besøk til Gaza. Ramme 150 000 kroner.

I forbindelse med diskusjonen i denne saken, og spesielt Internettprosjektet, 
tok Mads initiativ til en telefonsamtale med ordføreren i Gaza. Ordføreren 
understreket viktigheten av å opprettholde et kultursamarbeid og kulturelle 
aktiviteter, selv i den vanskelige situasjonen byen nå er i. Ordføreren stilte seg 
postitiv til et nettkontaktprosjekt, og var glad for at vi holder kontakt med Gaza.
Inger Hilde sender over begge søknadene til Vennskap Nord - Sør.
2. Noen arbeidsoppgaver videre. 
Siden dette styremøtet ble fullpakket av diskusjonen omkring søknader til 
Vennskap Nord – Sør er det noen saker som må bli med oss til neste møte:
Vi må undersøke når det skal/bør/kan søkes støtte fra Tromsø kommune og 
Troms fylkeskommune. Vi bør bl.a. kunne søke Tromsø kommune om midler til 
å skaffe datamaskiner og annen infrastruktur til kultursenteret i Gaza.
Referat og oppsummering fra møte om skolesamarbeid 25. oktober.
Referat og oppsummering fra møte med andre vennskapsgrupper til Palestina 
i Hamar 27. oktober.
3. Nytt styremedlem. 
I henhold til fullmakt fra årsmøtet om komplettering av styret, oppnevnes Aina 
Sinjer som styremedlem.
4. Neste møte. 
Nytt styremøte på Flyt 27. november 19:30.


