
”Vennskap Tromsø – Gaza”
Referat fra styremøte 27. november 2006.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Kristina Torbergsen, Magnus Mæland, Anja 
Roth Niemi, AinaSinjer, Knut Borud (referent).
1. Søknader om støtte fra Tromsø kommune. 
Aina hadde undersøkt i forhold til kulturstøtte, og sett at fristen for å søke er 1. 
desember.  Vi er i tvil om vi er berettiget til kulturstøtte, og i så fall hvilket 
delproskjekt vi bør søke til.
Aina undersøker mer om dette med kommunen, og tar evt. ansvaret for å 
formulere og sende inn en søknad.
Vår søknad om støtte til internasjonalt arbeid har ingen frist, og vi vil søke rett i 
etterkant av vårt årsmøte, når vi kan sende fra oss årsmelding, regnskap og 
årsmøtereferat.
2. Orienteringer. 
Rapporter og regnskap for inneværende års prosjekter skal sendes til 
Vennskap Nord – Sør innen 1. desember. Inger Hilde gjør denne (relativt 
store) jobben. Samtidig er dette et nyttig forarbeid når vi skal gjøre ferdig vår 
egen årsmelding og regnskap.
Møtet om skolesamarbeid 25. oktober, og det arbeidet som har skjedd i 
forlengelsen av møtet resuleter nå i at det er i ferd med å bli opprettet kontakt 
mellom minst to Tromsøskoler og en skole i Gaza. I fortsettelsen blir kontakten 
holdt direkte mellom skolene, men vi i vennskapsgruppa vil også holde kontakt 
med skolene i Tromsø for å følge dem opp. Vi er også interessert i at det som 
måtte passe å formidle om skolekontakten kan presenteres på vår nettside. 
Knut innkaller til et nytt møte om skolesamarbeid rett etter nyttår,
Inger Hilde refererte fra møte med andre vennskapsgrupper til Palestina i 
Hamar 27. oktober. Astrid Eriksen var også med på dette møtet. 
Innholsmessig var møtet kanskje litt tynt, men det var mange det var positivt å 
møte. En videregående skole i Ski er i ferd med å skaffe seg kontakt med en 
skole i Gaza, og ellers er det mange erfaringer å utveksle bl.a. med 
Nablusforeningen i Stavanger og vennskapsgruppene i Sarpsborg, Lærdal og 
Trondheim.
Kristina undersøker noe mer om hvordan det går med arbeidet for å knytte en 
vennskapsforbindelse mellom Troms fylke og Gazaregionen.
Vi regner med at våre potensielle medlemmer er vennligsinnede, og tar 
sjansen på å tilby dem å betale en felles regning med kontingent for 2006 og 
2007. Samtidig åpner vi for at de som synes de får lite igjen for 2006-
kontingenten kan la være å betale den. 



3. Forberedelser til årsmøte. 
Vi legger årsmøtet til onsdag 21. februar kl. 19:00. Knut bestiller Interinfo som 
møtelokale. Vi forsøker å få vite noe om kommunens arbeid i forhold til Gaza, 
f.eks. v. Astrid Eriksen, og vi legger opp til at det skal fortelles om 
skolesamarbeidet.
Anja spør sitt nettverk i Palestinakomiteen om råd i forhold til arbeidet med å 
skaffe revisor.
Styret er valgkommite.
Inger Hilde leder arbeidet med å skrive årsmelding og rengskap.
4. Neste møte. 
Nytt styremøte på Flyt 8. januar 19:30.


