
Vennskap Tromsø – Gaza
Referat fra styremøte 31. mars 2009.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Christiane Kolberg, Gunhild Johansen og Knut Borud 
(referent). Meldt forfall: Kristin Joachimsen, Astrid Eriksen og Stephen Jørstad. 

1. Siden sist. 
Christiane har holdt foredrag for FN-sambandet og på internasjonalt seminar om 
barn og traumer.
Studentukas Gaza-kveld 22. mars var vellykket, men det var altfor få som kom og 
hørte på. Vi undrer oss på hva som burde vært gjort for å gjøre arrangementet bedre 
kjent.
Ashraf Mashharawi fikk ikke utreisetillatelse i tide til SKUP-konferansen, besøket er 
utsatt på ubestemt tid.
Inger Hilde har deltatt på styringsgruppemøte for Gaza-prosjektet (Tvibit / Kulta). De 
skal ha filmkurs over nettet førstkommende søndag med 25 gutter. Jentekurs 
kommer litt seinere...

2. Informasjon på arabisk. 
Christiane har fanget opp et ønske fra Gaza om å få informasjon på arabisk om 
aktivitetene som skjer i Tromsø.
Vi tenker den enkleste måten å gjøre dette på er å legge ut utvalgt informasjon på 
nettsiden.
Knut spør Achmad Ayche om han kan være med på et slikt arbeid, evt. i samarbeid 
med andre Palestinere i Tromsø.

3. Kommunens reise til Gaza.
Kommunen planlegger nå to turer, en med ordfører og rådmann, en med 
varaordfører og internasjonal komité. Det kan bli behov for raske endringer i planene 
for å få til reisen(e). Dersom Inger Hilde eller Knut reiser dekker Vennskap Tromsø – 
Gaza halvparten av reiseutgiftene.

4. Medlemskontakt.
Inger Hilde lager en oversikt over hvem som har betalt kontingent. Oversikten over 
dem som har betalt kontingent og dem som står på e-postlisten deles ut i styret, sånn 
at alle kan bli klar over hvem som står på de to listene. Knut skriver e-post til alle om 
kontingentinnbetaling og med spørsmål om hvilke forventninger det er om hva 
Vennskap Tromsø – Gaza kan gjøre. 

5. Eventuelt.
Erling Ericsson fra Stockholm har tidligere holdt animasjonskurs i Gaza. Han kommer 
til Tromsø for å holde kurs i mai. 



6. Nytt styremøte.
Neste styremøte blir hos Inger Hilde Trandem, tirsdag 26. mai kl. 20:00.


