
Vennskap Tromsø – Gaza
Referat fra styremøte 11. november 2008.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Christiane Kolberg, Stephen Jörstad, Knut Borud 
(referent).

1. Søknad om støtte fra Vennskap Nord – Sør 2009, og rapporter 2008. 
Se også referat fra forrige møte. Inger Hilde har sendt søknader, og gjør klar 
regnskap og rapporter for 2008. Det ser ut til at vi kan være fornøyd med 
virksomheten i 2008, men dette skal vi komme tilbake til i årsrapporten. Et prosjekt 
med kontakt mellom Kulta og (delvis) tilsvarende miljø i Gaza kan også utvikles.

2. Åpent medlemsmøte 19. november.*
Vi lager et åpent medlemsmøte 19. november. Siden Christiane ikke kom inn i Gaza 
blir det først og fremst Mads Gilbert som kan fortelle derfra, siden hans besøk i 
månedsskiftet oktober – november. Dessuten har Silje sagt at hun kan fortelle fra 
Tvibits besøk i sommer, og Christiane kan fortelle fra konferansen og markeringen på 
grensa til Gaza. 
Inger Hilde har undersøkt flere møtelokaler, uten å finne noe som vi var fornøyd med. 
Stephen mente det kunne ligge til rette for å ha møtet i LO-bygget i forlengelsen av et 
møte i AUF. Sannsynlig møtetid blir da 19:00, evt. 20:00 hvis AUF ikke ønsker å gi 
så mye av sin vanlige møtetid. Stephen sjekker dette med AUF. Knut sjekker 
mulighetene for å bruke InterInfo til møtet (reserveløsning). Inger Hilde koordinerer 
møteforberedelsene og leder møtet. Rekkefølgen til innlederne blir Christiane (som 
også får fortelle litt kort om den historiske bakgrunnen for hvordan det nå er i Gaza), 
Silje og Mads.
Vi kaller møtet «Bryt isolasjonen av Gaza! Ferske rapporter fra Mads Gilbert, Silje 
Ryvoll og Christiane Kolberg».
Knut lager en liten elektronisk plakat for møtet, og sender den til alle i styret, slik at 
den kan sendes rundt til dem vi kjenner, bl.a. InterInfo-nettverket, Palkom og 
Internasjonalt seminar. Inger Hilde bestiller annonse i avisen.
Vi sørger også for at det blir informert litt om muligheten til å bli medlem i Vennskap 
Tromsø – Gaza, og for å være med på vår e-postliste.

3. Vennskapsskoler i Gaza.
Elisabeth Sausjords initiativ overfor Sommerlyst skole, med sikte på å få etablert en 
vennskapsskolekontakt til Gaza (se forrige referat) har ført til et vellykket møte med 
skolen, der de sa ja til å etablere en vennskapsskolekontakt. Nehal Afana skal finne 
fram til en aktuell skole. Eirin Rødseth, internasjonal rådgiver i kommunen, deltok på 
møtet, og har sagt seg villig til å koordinere skolesamarbeidskontaktene.
Vi ser at det er aktuelt å hjelpe Tromstun til også å få en vennskapsskole, men 
avventer i første omgang at Nehal kommer inn i Gaza (etter planen i slutten av 
november), før vi følger opp dette videre.



4. Diverse.
I forkant av reisen til Palestina hadde Christiane et møte med varaordfører Gunnhild 
Johansen der hun orienterte om saker vi arbeider med. Hun fikk også med et brev til 
ordføreren i Gaza, med forsikringer om at vi tenker på dem og ønsker dem alt godt.
Under besøket i Palestina hadde hun positive samtaler med det norske 
representasjonskontoret, som bl.a. var imponert over det arbeidet vi holder i gang fra 
Tromsø.
Inger Hilde har vært på styringsgruppemøte for Tvibits prosjekt, og fortalte litt om 
hvordan det går for dem.

5. Neste styremøte.
Neste møte blir tirsdag 6. januar kl. 20:00 hos Inger Hilde Trandem.

* (Sak 2) Før referatet sendes ut er det avklart at møtet blir flyttet til onsdag 26.  
november.


