
Vennskap Tromsø – Gaza
Referat fra styremøte 30. april 2007.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Magne Amundsen, Knut Borud (referent).

1. Oppsummering etter møte med Vennskap Nord - Sør.
Christiane, Inger Hilde og Knut har møtt en representant for Vennskap Nord – 
Sør i forbindelse med deres samling i Tromsø. Vennskap Nord – Sør ønsker 
spesielt å legge inn over oss at vi setter konkrete mål for prosjektene vi 
gjennomfører, og at målene gjerne skal være målbare. Vi må formidle dette til 
dem som arbeider med prosjektene våre, og som får støtte fra Vennskap Nord 
- Sør.

2. NUFF. 
Magne orienterte om NUFFs planer. Det kommer tre deltakere fra Gaza til 
NUFF. Vi ønsker også å få til et møte med gjestene fra Gaza i forbindelse med 
NUFF.
Vi tar inititativ til å få til et møte mellom styret og Hermann og Astrid om NUFF 
i løpet av uka etter 17. mai. 

3. TUIL.
TUIL ønsker å invitere to – tre fra vennskapsklubben Gaza Sporting Club til 
Tromsø. De ber oss vurdere å støtte dette tiltaket.
Reglene for vennskapssamarbeid gjennom Vennskap Nord – Sør tilsier at 
støtte derfra ikke kan brukes til slike tiltak. Det er mulig å søke om støtte 
gjennom idrettsforbundets kanaler.
Vi ser likevel at vi kan gi støtte med et begrenset beløp.
Vedtak: Vennskap Tromsø – Gaza gir 5000 kroner i støtte til TUILs 
besøksprosjekt.

4. Skolesamarbeid.
Det ryktes at det er i ferd med å etableres kontakt mellom Tromsø- og Gaza-
skoler, med utgangspunkt i våre initiativer. I tidligere møter om skolesamarbeid 
har vi sagt at vi ønsker å få til et felles samarbeidsmøte i løpet av mai.
Knut tar initiativ til et møte om skolesamarbeid i siste tredjedel av mai.

5. Videre planer.
Vi ønsker å ha et åpent møte i Vennskap Tromsø – Gaza etter at Nordaførr er 
tilbake fra Gaza. Andre ideer, bl.a. i forhold til å engasjere flere ulike 
tromsømiljøer i kontakt med Gaza, ønsker vi å drøfte videre på et styremøte i 



ettertenksomhetens navn, der vi setter av litt mer tid til å fundere... 

6. Styremedlemmer.
Anja Roth Niemi har måttet be seg fritatt for styrevervet. Det betyr at vi 
mangler en til å utføre kasserervervet. Vi har behov for nye styremedlemmer, 
og må være på utkikk...

7. Søknad om støtte fra Tromsø kommune.
Inger Hilde skriver søknad om økonomisk støtte fra Tromsø kommune.

8. Orientering / Eventuelt.
Ordførern har sendt brev til ordføreren i Gaza, og invitert til et besøk i Tromsø 
til 17. mai eller til miljøuka / NUFF.

9. Neste møte.
Inger Hilde finner tid for to nye møter, med Astrid og Hermann i NUFF ca. i  
løpet av uka etter 17. mai, og nytt styremøte – med tid for ettertanke – i løpet 
av perioden ca. 10. - 25. juni. 


