
”Vennskap Tromsø – Gaza”
Referat fra styremøte 7. februar 2007.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Magnus Mæland, Anja Roth Niemi, Knut Borud 
(referent).

1. Siden sist. 
Inger Hilde og Knut har møtt fem deltakere i skolesamarbeidet til kontaktmøte. 
Det er fortsatt problemer med å få etablert kontaktene. Det gjøres nye forsøk, 
slik at det forhåpentilgvis er positivt nytt å melde på årsmøtet. I tro på at 
prosjektet kommer igang er det planer om et møte om «vennskapspedago-
gikk» i mai.
Vi har fått kulturstøtte og informasjonsstøtte fra Vennskap Nord – Sør, 15 000,- 
i informasjonsstøtte og 150 000,- til støtte for kultursamarbeid. Nordaførr har 
bestemt seg for å vente med å reise til Gaza, slik situasjonen er nå, og det 
betyr at vi vil måtte være i dialog med Vennskap Nord – Sør om en 
omdisponering av deler av beløpet.
Tvibit arbeider for å få en informasjonsarbeider fra Gaza på besøk til Tromsø. 
Vedtak: Vennskap Tromsø – Gaza kan kan dekke reise for en person og andre 
kostnader inntil 5000 kroner i forbindelse med besøk fra Gaza til Tvibit.

Tvibit kan også begynne å jobbe med deltakere til NUFF.

2. Forberedelser til årsmøte. 
Årsmøtet blir onsdag 21. februar kl. 19:00 på InterInfo som møtelokale. 
Vi trenger fortsatt flere kandidater til styret.
Regnskap skal sendes ut til medlemmene, evt. også budsjett – om det blir klart 
i tide.
Inger lager kake til årsmøtet, Knut snakker med Bob på InterInfo om nøkkel, 
kaffe og te.
Magnus har skaffet en visesanger til et kulturinnslag.
Astrid Eriksen vil fortelle om arbeidet på Driv og i kommunen i forhold til Gaza. 
Det skal også fortelles om hvordan det går med skolesamarbeidet.
Møteleder på årsmøtet blir Inger, referent: Knut. Protokollunderskrivere 
utpekes på møtet.
Vi foreslår at kontingenten blir på sammen nivå som i 2006.
Inger Hilde har skaffet revisor for 2006, og forespør om vedkommende kan 
fortsette som revisor.



Vi må presentere de prosjektene vi har søkt om, og fått støtte til, og diskutere 
fremtida for disse prosjektene, og for andre mulige aktiviteter for 
vennskapsgruppa.
Inger Hilde forbereder forslag til uttalelse fra årsmøtet.
Knut sender en e-post til medlemmer og interesserte med en påminnelse om 
tidspunktet for årsmøtet, og inkluderer en forespørsel om nye styremedlemmer 
– nok en gang.

3. Eventuelt.
Palestinakomiteen kommer til å inviterer til et møte i mars (tidspunktet er ennå 
ikke klart) for å presentere alle prosjekter som nå skjer mellom Tromsø og 
Palestina. Vennskap Tromsø – Gaza vil bli invitert til å presentere sine 
prosjekter.
Det er et telmedisinprosjekt for Palestina som er under etablering, og som har 
kontakter til telemedisin i Tromsø. Sannsynligvis vil det få forgreininger til 
Gaza.
En gruppe på Tvibit jobber med å få til et Hip-hop besøk fra Gaza, primært i 
løpet av våren.
Tirsdag 27. februar inviterer Tvibit til et møte om deres Gaza / Palestina 
satsinger. Vennskap Tromsø - Gaza er invitert til dette møtet.

4. Neste møte. 
Nytt styremøte bestemmes av styremedlemmene etter årsmøtet.


