
Vennskap Tromsø – Gaza
Referat fra styremøte 9. juni 2009.
Tilstede: Kristin Joachimsen, Inger Hilde Trandem (referent).

1. Revidert søknad til Vennskap Nord - Sør. 
Inger Hilde har laget et utkast til en revidert prosjektbeskrivelse for kulturstøtten slik 
vi snakket om på forrige styremøte. Skal sendes til Vennskap Nord/Sør, men ber om 
å få avklart litt med styret på e-post først.
Vi har fått tildelt 55 000,- i kulturstøtte.
Vi prioriterer filmprosjektet som vi søkte om på den originale søknaden. Vi har 
tidligere sagt at vi skal bruke 20 000,- av kulturstøtten og 10 000,- av info- støtten til 
denne.  Jeg har sett litt nærmere på søknaden og da satte vi opp 40 000,- til dette 
prosjektet ( 30 000,- av kulturstøtten)
Spørsmålet blir da om vi skal stå ved 40 000,- totalt og 30 000,- av kulturstøtten til 
dette? I utgangspunktet er det nok ikke mye penger til prosjektet. 
Det andre prosjektet er NUFF workshop - dette diskuterte vi på forrige styremøte og 
satte av inntil 15 000,- det ser ut som om dette vil bli omtrent beløpet for denne.
Hvis vi setter av disse tingene så har vi da 10 000,- igjen. Har satt opp dette på 
ungdomsprosjektet vi snakket om. Vet ikke hvor mye det er aktuelt å bruke på dette. 
Kanskje trengs ikke hele summen. 
Uansett er dette bare en beskrivelse med budsjett slik at det selvfølgelig er mulig å 
forandre seinere dersom ting forandrer seg.
Men det er fint om dere kunne gi meg tilbakemelding på prioriteringen og om vi evt. 
skal sette opp noen andre punkter.

2. Møte med NORAD.
Knut, Kristin og Inger Hilde har meldt fra at de kan være med på møtet med Norad i 
morgen kl. 20.00 på Ishavshotellet. Vi møter Terje Vigtel som er avdelingsdirektør for 
sivilt samfunn i Norad.
Det var vennskap Nord- Sør som tok kontakt med spørsmål om vi kunne møte han. 
Nord/Sør får sin kulturstøtte fra Norad og de skal nå reforhandle avtalen og vil gjerne 
at Norad skal få innblikk i vennskapsarbeidet. Det er Norad som har bedt om møtet 
og sånn sett vet jeg ikke så mye mer enn dette, men jeg regner med at det blir 
aktuelt å fortelle om arbeidet. Det er mulig det også blir representanter for andre 
vennskapsgrupper/-samarbeid der. 

3. Eventuelt. 
Nablusforeninga i Stavanger fyller 25 år og i den forbindelse planlegger de en 
konferanse 5. - 7. nov. Konferansen skal være for grupper og kommuner som har 
vennskapssamarbeid i Palestina. Det er også snakk om å invitere representanter fra 
de palestinske vennskapsbyene. Det ligger litt info om dette på vennskap nord/sør 
sine hjemmesider: www.vennskap.no Det vil jo absolutt være aktuelt at noen fra oss 



deltar i dette, men vi får komme tilbake til det når vi vet litt mer. Inger Hilde er mest 
sannsynlig borte på det tidspunktet.....
Ellers kan vi godt tenke litt framover og på hvilke prosjekt som det er aktuelt å jobbe 
med/søke midler til etter sommeren. Søknadsfristen er antakelig som tidligere 1. nov.
Knut har vært i kontakt med Ashraf Mashharawi og jobber med filmprosjektet, men 
det er foreløpig ikke noen skisse som er klar.
Ashraf er ellers nå workshopleder for NUFF workshopen i Gaza og Astrid melder at 
der er det full aktivitet med filming og jobbing. Planen er at at Gaza gruppa skal delta 
live på NUFF åpningen på fredag kl. 18.00 på Verdensteateret og vise filmen de 
lager. Ellers deltar de også på avslutningen på søndag. 
Kristin har møte i morgen med Kirsti Henriksen og Elsa Sundsvold i forhold til å se på 
mulighet for vennskapsuniversitetssamarbeid.

4. Nytt styremøte.
Neste styremøte blir i andre halvdel av august, avtales seinere. Inger Hilde 
koordinerer dette.


