
Vennskap Tromsø – Gaza
Referat fra styremøte 26. september 2007.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Magne Amundsen, Christiane Kolberg, Knut 
Borud(referent).

1. Nordaførrs reise til Gaza er avlyst.
UDs reiseråd for Gaza utelukket at kortet kunne dra på den planlagte turen i oktober. 
Det ble også vurdert å reise til Jerusalem / Vestbredden, men det var ikke mange nok 
i koret som ønsket å være med på en slik tur.
Det er tidligere disponert 90000 kroner av årets kulturmidler fra Vennskap Nord – Sør 
til turen.
Styret gjorde slik vedtak:

Vennskap Tromsø – Gaza bruker av kulturmidlene fra Vennskap Nord – Sør til  
å dekke Nordaførrs utgifter til flyreisedepositum og planleggingskostnader for 
reisen til Gaza.
Christiane følger opp saken i samarbeid med Inger Hilde.
2. Disponering av resterende kulturmidler fra Vennskap Nord - Sør.  
Kulturmidlene fra Vennkskap Nord – Sør for 2007 var knyttet til NUFF, Nordaførrs 
Gazareise og Skolesamarbeid. Det første tiltaket er gjennomført, men Gazareisen er 
avlyst, og den vesentligste delen av midler til skolesamarbeid var også tenkt brukt i 
forbindelse med reisen, siden flere av Nordaførrs medlemmer er knyttet til 
skolesamarbeidsprosjektet.
Dette beyr at vi ikke vil være i stand til å bruke alle de midlene vi har fått fra 
Vennskap Nord – Sør, og at deler av beløpet vil måtte tilbakebetales.
Det er mulig at det kan være naturlig å la noe av arbeidet som Tvibit nå etablerer i 
web-tv prosjektet med Gaza / Palestina bli finansiert som kulturstøtte fra Vennskap 
Nord – Sør.
Styret gjorde slik vedtak:
Magne og Inger Hilde undersøker om det er mulig å få endret støtte fra Vennskap 
Nord – Sør slik at deler av årets kulturstøtte kan gå til Tvibits web-tv prosjekt.
Beløp som vi ikke klarer å disponere innen fristen returneres til Vennskap Nord – Sør 
i tråd med deres retningslinjer.
3. Prosjekter for 2008.
Frist for å søke midler fra Vennskap Nord – Sør for 2008 er 1. november. 
Prosjektsøknader vil bli behandlet på seinere styremøter.
I og med at Inger Hilde er bortreist på en lang høstferie lovet Knut å ta ansvaret for å 
skrive og sende søknad, etter behandlingen i styret.
Vi ser for oss at det kan være mulig å søke om midler til bl.a:
- Redigering av filmopptak fra Gaza, slik at de kan brukes bl.a. i skoler i Tromsø.
- Støtte til deler av Tvibits web-tv prosjekt.



- En mulig utvikling av skolesamarbeid.
- NUFF 2008. NUFF ønsker å evaluere årets arrangement i forhold til deltakelse fra 
Gaza, før de endelig bestemmer seg for hva de vil gjøre i 2008.
Dersom det seinere kommer gode forslag til prosjekter er vi selvfølgelig åpne for 
dem.
4. Kontakt med Gaza gjennom kontaktene i vennskapsbyen Barcelona.
Magne redegjorde for erfaringer fra Barcelona, der kommunens vennskapsbygruppe 
som har gjennomført to reiser til Gaza så langt i 2007. Deres erfaring var at det var 
blitt enklere for gruppa når de besøkte Gaza den andre gangen i 2007 i forhold til den 
første gangen, da bl.a. sikkerhetssituasjonen var mere uklar.
Styret gorde slik vedtak:
Magne undersøker med aktuelle personer i Barcelona om det kan være aktuelt for  
noen fra Tromsø å delta i en seinere reise som kommunens vennskapsbygruppe fra 
Barcelona gjennomfører. 
5. Vennskapsbymøter.
En rekke av Gazas vennskapsbyer møtes en eller to ganger i året for å utvikle 
samarbeidet. Den neste møtet skal være i høst. Slik situasjonen nå er for 
vennskapsbyarbeidet tror vi det ville vært veldig positivt for Tromsø om byen kunne 
vært vertskap for et vennskapsbymøte. Det neste aktuelle tidspunktet er trolig tidlig i 
2008.
Styret gjorde slik vedtak:
Vennskap Tromsø – Gaza gjør en henvendelse til Tromsø kommune med anmodning 
om å arbeide for å få til et Gaza-vennskapsbymøte i Tromsø i 2008.
Knut skriver henvendelsen.

6. Årsmøte og Idebyttedager i Vennskap Nord – Sør, Stjørdal 2 – 4. 
november.
Styret gjorde slik vedtak:
Knut deltar på årsmøtet. Han får dekket tapt arbeidsfortjenste 2. november 
med 1000 kroner.
7. Neste styremøte.
Neste møte er planlagt tirsdag 9. oktober kl. 20.00 på Tvibit.  


