
Vennskap Tromsø – Gaza
Referat fra styremøte 22. september 2009.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Gunhild Johansen og Knut Borud (referent).
Meldt forfall: Christiane Kolberg, Astrid Eriksen og Kristin Joachimsen 

1. Besøk fra Gaza. 
I forbindelse med Nablusforeningens jubileumsfeiring i november ser det ut til å legge 
seg til rette med et besøk fra Gaza til Stavanger og Oslo, og dermed også en helt 
naturlig tur til Tromsø for de to som er invitert fra Gaza: ordfører Rafiq s.t. Mekky og 
internasjonal koordinator Mohammed a.m. Abdalfatah (sistnevnte vanligvis kjent for 
oss som Halabi)
Vi vet ikke hvilke eksakte datoer som kan være aktuelle for besøket, men det må 
være tale om fra omtrent 9. til omtrent 13. november.
Gunhild sender en offisiell invitasjon på vegne av kommunen, og avventer beskjed 
om mer eksakt tidspunkt for besøket.
Helt uforpliktende er følgende notert som aktuelle møtesteder og personer:
Åpent møte: «Hva skjer i Gaza?» / Middag med kommunen / Tvibit – NUFF – Kulta / 
Troms fylkeskommune / UNN / Universitetet / Sommerlyst skole / Ingrid Evertsen / 
Internasjonalt seminar / Formiddagsforelesning på universitetet / Innsamling til 
Tromsøaksjonen for Gaza / Skolebesøk / Tur til Sommarøy? 
Vennskap Nord – Sør dekker reise for de besøkende mellom Gaza og Oslo / 
Stavanger. Vi vil måtte dekke reise Oslo – Tromsø og oppholdsutgifter her.
Styret må planlegge godt for å få ting på plass i tide. I første omgang er det viktigst å 
avklare behov for lokale til åpent møte, men det er mange andre saker som det også 
hadde vært greit å få på plass så snart som mulig.

2. Deltakelse på Nablusforeningens jubileumsfeiring og seminar.
Vi er invitert til å delta i Stavanger 5. - 7. november. Vennskap Nord – Sør dekker 
reise og opphold for en person og halvparten av kostnadene for en evt. deltaker 
nummer to. Gunhild reiser på vegne av kommunen. Andre styremedlemmer må 
vurdere å reise, og bestemme seg relativt snart.

3. Disponering av midler for 2009 og søknad om støtte for 2010.
Usikkerhet om gjennomføring av filmprosjektet tilsier muligheter for omdisponeringer. 
(Referatet skrives dagen etter styremøtet, og ny kontakt med Gaza tilsier at vi skal 
regne med at filmprosjektet blir gjennomført). Hip – hop verksted i Gaza er det 
enkelttiltaket som ligger best til rette for å gjennomføre. Det vil også bli reise- og 
oppholdsutgifter i forbindelse med besøket fra Gaza.
Inger Hilde holder kontakt med Vennskap Nord – Sør om behovet for 
omdisponeringer, kontakter Astrid om muligheter for omdisponeringer for 2009 og 
behovet for søknader for 2010, og skriver en skisse til søknad om midler for 2010, 
som behandles på neste styremøte.



4. Deltakelse på Kultur- og Informasjonsdagen 28. oktober 2009.
Vi er invitert til å delta på Kultur- og Informasjonsdagen 28. oktober 2009, arrangert 
av Interinfo og voksenopplæringa. Målgruppa er internasjonale elever ved 
voksenopplæringa og interesserte ellers.
Knut vurderer om han kan være med her, og holder kontakten med Interinfo.

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


