
Vennskap Tromsø – Gaza
Referat fra styremøte 10. mars 2009.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Christiane Kolberg, Astrid Eriksen, Gunhild Johansen,  
Kristin Joachimsen, Stephen Jørstad og Knut Borud (referent).

1. Konstituering. 
Vedtak:
Inger Hilde Trandem velges til styreleder.
Knut Borud velges til sekretær.
Inger Hilde og Knut gis disposisjonsrett til Vennskap Tromsø – Gazas bankkonto.

2. Besøk av Ashraf Mashharawi.
Ashraf Mashharawi, som vi har kontakt med om å lage film fra Gaza, og som var 
med i NRKs brennpunktreportasje fra Gaza er invitert til Norge til SKUP-konferansen 
i Tønsberg 20. - 22. mars. Knut har hatt kontakt med ham, og han ønsker å besøke 
Tromsø når han er i Norge. Det er lov å håpe at reisen kan gjennomføres slik at han 
er i Tromsø i noen dager fra 22. mars, men vi vet at forholdene i Gaza tilsier at reisen 
også kan bli utsatt.
Vedtak: Vennskap Tromsø – Gaza bevilger reisestøtte for reisen Oslo – Tromsø og 
retur for Ashraf Mashharawi, og sørger for at han får privat overnatting mens han er i  
Tromsø.

3. Støtte fra vennskap Nord – Sør.
Vennskap Nord – Sør har bevilget kulturstøtte med 55000 kroner, og 
informasjonsstøtte med 15000 kroner for 2009.
Vedtak: I denne omgang settes det av 30000 kroner til film fra Gaza, sannsynligvis 
fordelt med 20000 fra kulturstøtte og 10000 fra informasjonsstøtte. Vi diskuterer  
støtte til andre prosjekter på neste styremøte.

4. Studentukas Gaza-dag 22. mars.
Knut orienterte om programmet, som er gjengitt på nettsidene til Vennskap Tromsø – 
Gaza og Studentuka. Kveldens program med Christiane, Knut, Astrid, Mads Gilbert 
og Arild Hausberg er tidfestet til 18:00 – 21:00 på Haakon scene på Driv. 
Studentukas loppemarked denne dagen holdes til inntekt for Vennskap Tromsø – 
Gaza. Knut holder kontakt om praktiske forberedelser til arrangementet. Det er viktig 
at alle hjelper til med å gjøre kjent dette arrangementet.

5. Planlagte besøk fra Gaza.
Tvibit / Kulta arbeider med å få besøk fra Fekra i Gaza, men mangler foreløpig 
innreisetillatelse fra UDI. NUFF planlegger også med sikte på å få fire deltakere fra 
Gaza i år.



6. Tromsø kommunes besøk til Gaza.
Gunhild orienterte om kommunens planer for besøk til Gaza. Det er tenkt at ordfører, 
internasjonal komité og representanter fra Gaza-prosjektet skal delta. Siden 
ordføreren reiser vil Gunhild som varaordfører ikke kunne reise. Reisen vil skje på 
kort varsel, når UD gir klarsignal for det. Nå kan det se ut til at reisetidspunktet kan bli 
i begynnelsen av mai. Reisen er tenkt å vare om lag fem dager.
Vedtak: Vennskap Tromsø – Gaza ønsker at primært Inger Hilde Trandem eller  
sekundært Knut Borud får delta i kommunens delegasjon på reisen til Gaza.

7. Arbeidsoppgaver etter årsmøtet.
Årsmøtet vedtok at styret skulle arbeide spesielt med:

- å ta initiativ i forhold til å øke medlemstallet. Medlemmene bør kunne få mer 
kunnskap om Gaza.
- å arbeide for å undersøke mulighetene for kulturell rehabilitering av barn og 
unge.
- å undersøke mulighetene for universitetssamarbeid mellom Tromsø og 
Gaza.
Disse punktene vil styret arbeide videre med på neste møte. Samtidig ønsker 
styret å arbeide videre med å: - skaffe og formidle informasjon om hva som 
skjer i Gaza, - sikre at flere får vite om situasjonen i Gaza, og - holde 
engasjementet oppe blant de mange i Tromsø som nå vil styrke vennskapet 
mellom Tromsø og Gaza.

8. Nytt styremøte.
Neste styremøte blir hos Christiane Kolberg, Sollivegen 18, Tromsdalen, tirsdag 31. 
mars kl. 20:00.


