
Vennskap Tromsø – Gaza
Referat fra styremøte 21. august 2007.
Tilstede: Inger Hilde Trandem (referent), Magne Amundsen, Cristiane Kolberg,  
Knut Borud.

1. Videre vennskapsarbeid.
Vi diskuterte videre vennskapsarbeid og planer framover. Situasjonen i Gaza gjør det 
vanskelig å planlegge nye prosjekt nå. Vi må se på hvordan vi kan jobbe videre med 
de prosjektene/kontaktene som er etablert. Her er en kort oppsummering av en del 
av de tingene vi diskuterte: 
NUFF
De to Nuff deltakerne er nå tilbake i Gaza etter et langt opphold i Kairo. 
Nordaførr – Tur til Gaza.
Situasjonen er vanskelig slik at det er usikkert om koret kan reise. Endelig beslutning 
vil tas mandag 25. september.
Skoleprosjekt
Så vidt vi veit har noen fra Breivika vgs vært i kontakt med den skolen vi fikk oppgitt 
fra Gaza. Det har imidlertid vært vanskelig med kontakt og det kan nok i stor grad 
skyldes situasjonen i Gaza. Planen er at noen av lærerne som synger i Nordaførr 
også oppretter skolekontakter i forbindelse med besøket i Gaza. Dersom Nordaførr 
ikke reiser kan det være aktuelt å allikevel vurdere en ”skoledelegasjon”. Alternativt 
kan det være aktuelt å planlegge skolebesøk fra Gaza til Tromsø. Knut kontakter de 
lærerne vi tidligere har hatt kontakt med for å diskutere dette videre, evt. kalle inn til 
et møte.
TUIL
TUIL ønsker å invitere noen fra sin vennskapsklubb til Tromsø. Vi kan ikke bruke av 
”kulturmidlene” til dette da de ikke kan brukes til idrettsprosjekt. Vi har imidlertid 
tidligere vært i kontakt med internasjonal komité i forhold til en eventuell støtte til 
vennskapsgruppa. Inger Hilde tar kontakt for å sjekke ut om det kunne være mulig å 
bruke denne støtten til å støttet TUIL . Det vil antakelig være behov for ca 50 000,- til 
et slikt besøk. 
Politisk delegasjon til Gaza.
Det vil være aktuelt med en ”politiker delegasjon” til Gaza både med politikere fra 
Tromsø kommune og fra Troms fylkeskommune. Realistisk sett vil ikke dette skje før 
neste år og situasjonen må være annerledes i Gaza enn den er nå. Men vi kan være 
med å påvirke i forhold til dette.
Midler fra Vennskap Nord - Sør.
Dersom Nordaførr ikke reiser må vi vurdere om det er mulig å bruke de avsatte 
pengene til andre prosjekt. Er det mulig å ta ut ”et delprosjekt” av det store Tvibit 
prosjektet å finansiere dette ved hjelp av disse midlene? Inger Hilde kontakter 
vennskap Nord- Sør for å diskutere dette. Magne tar også opp med de på Tvibit 
muligheten for å se nærmere på dette. 
Søknadsfrist for neste års midler er 1. nov.



Aktuelle prosjekt for neste år:
NUFF – Det vil antakelig være aktuelt å fortsette dette samarbeidet. Magne/Inger 
Hilde avklarer dette med Hermann/Astrid
Hipop gruppe fra Gaza – Magne sjekker ut med Astrid om det er mulig å planlegge 
dette videre
Videreutvikling av skolesamarbeid kan også være et prosjekt
Andre framtidsutsikter.
Ellers har vi ikke planlagt noe åpent møte i høst. Det må vurderes ut i fra hva som 
skjer videre. Dersom noen reiser til Gaza vil det være aktuelt å arrangere et møte i 
etterkant av dette.
Magne har vært en del i kontakt med Barcelona som også er vennskapsby med 
Gaza. De er en del av et nettverk av flere europeiske byer som har Gaza som 
vennskapsby. Det blir viktig at Tromsø kommune blir en del av dette nettverket. Det 
er foreslått at neste møte i nettverket kan legges til Tromsø. Tromsø kommune må 
delta på neste møte og også ha en ambisjon om å kunne arrangere møte her. 
Internasjonal rådgiver i kommunen vil være sentral her og Magne og Inger Hilde er 
med tar dette opp slik at det skjer noe videre med denne saken.

Det er også tidligere planlagt et besøk fra ordføreren i Gaza. Uklart hvordan 
det går videre med disse planene nå. 

2. Disponering av bankkonto.
Ettersom Anja Roth Niemi har trukket seg fra styret er det nå bare Inger Hilde som 
har tilgang til kontoen. Inger Hilde fullfører regnskapet i år, men det er 
hensiktsmessig at en til har tilgang til kontoen.
Styret gjør derfor følgende vedtak:

Inger Hilde Trandem og Knut Borud skal ha tilgang til Vennskap Tromsø- Gaza 
sin konto i Sparebank1 Nord-Norge. 

3. Orientering / Eventuelt.
Minner om Vennskapskonferanse/Årsmøte i vennskap Nord/Sør i Stjørdal 2. – 
4. nov.
4. Neste møte.
Neste møte er planlagt onsdag 26.09 kl. 20.00 på Tvibit. Da må vi avklare i forhold til 
årets midler og søknader for neste år. Vi vurderer ellers om det oppstår ting som gjør 
det nødvendig å ha møte tidligere. 


