
Vennskap Tromsø – Gaza
Referat fra styremøte 17. juni 2008.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Christiane Kolberg, Knut Borud (referent). Gjester:  
Silje Ryvold, Nehal Afana.

1. Endringer i styret og regnskapsføring. 
Vedtak:
Ehab Khalil har flyttet fra Tromsø, og må gå ut av styret. Vi takker for innsatsen, og 
ønsker gjerne Ehab velkommen tilbake til Tromsø.
Egil Thomassen har sagt seg villig til å føre regnskap for Vennskap Tromsø – Gaza.  
Dette betyr at Christiane fritas fra vervet som kasserer.

2. NUFF.
Det kom dessverre ingen deltagere fra Gaza til NUFF, siden grensen er stengt. 
Dermed blir det bare noen mindre utgifter vi har i forbindelse med NUFF i år. Vi 
arbeider videre for å få omdisponert støtte fra Vennskap Nord-Sør som ikke ble 
brukt.

3. Oppfølging av Hip-hop besøk til Tromsø.
Det er tidligere noen ungdommer på Tvibit som har arbeidet med å få en palestinsk 
hip-hop gruppe fra Gaza til Tromsø. Gruppa er for tida i eksil i Frankrike. Vi snakket 
om muligheter for å få gruppa til Karlsøyfestivalen, eller til Tromsø seinere i høst.
Silje følger opp kontakten med gruppa, for å se om noe kan la seg gjøre. 

4. Film fra Palestina under studentenes debutuke.
Det planlegges en visning av filmen «Et hjerte fra Jenin» av Cecilia Parsberg under 
studentenes debutuke, 28. august. Vi har fått henvendelse om mulighet for å gi 
økonomisk støtte på 2000 kroner, slik at Cecilia Parsberg kan delta i forbindelse med 
visningen.
Vedtak:
Inger Hilde undersøker med Vennskap Nord – Sør om det er mulig å bruke 
informasjonsstøtte til dette. Dersom dette blir en del av debutuka vil vi gjøre vårt til å  
profilere Vennskap Tromsø – Gaza i forbindelse med filmvisningen.

5. Orienteringssaker.
Knut orienterte om arbeidet med Gaza – film.
Silje orienterte om Tvibits planer for reise til Gaza i sommer.
Nehal utvikler et filmprosjekt, som hun vurderer å søke om støtte til. Vi vil gjerne høre 
mer om dette så snart det foreligger nærmere planer.
Vi fikk også snakket en del sammen i forbindelse med at Nehal er på plass som 
praktikant på Tvibit. Det er godt å ha den personlige kontakten til Gaza, som vi så 
ofte har savnet.



6. Neste styremøte.
Neste møte blir mandag 9. juni kl. 20:00 hos Inger Hilde Trandem.


