
Vennskap Tromsø – Gaza
Referat fra styremøte 6. oktober 2009.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Christiane Kolberg, Kristin Joachimsen og Knut Borud 
(referent).
Meldt forfall: Gunhild Johansen, Astrid Eriksen og Stephen Jörstad.

1. 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. Astrid vurderer om hun skal bli 
med.

2. 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 ser at dette er et offisielt arrangement med Tromsø kommune som vertskap, men 
ser at vi skal bidra i planlegging og gjennomføring av arrangementet, og at det er 
mulig for Vennskap Tromsø – Gaza å bidra økonomisk etter søknad fra kommunen.
Vi lager ikke noen egen gruppe for å planlegge arrangementet, men bruker styret og 
har hyppige styremøter fram mot gjennomføringen av besøket, evt. i samarbeid med 
andre mulige samarbeidspartnere for arrangementet.
Knut tar ansvaret for å lede styrearbeidet mens Inger Hilde er bortreist på ferie, og er 
vår kontaktperson i forhold til kommunen i hennes fravær.
Knut tar kontakt med Nordaførr med en første forespørsel om de kan delta under 
ordførerbesøket.

3. Disponering av midler for 2009 og søknad om støtte for 2010.
Styret ser at det er rom for å disponere 5000 kroner til støtte til hip-hop kurs i Gaza.



Inger Hilde holder kontakt med Vennskap Nord – Sør om behovet for 
omdisponeringer i 2009.
For 2010 ser styret det som mest aktuelt å prioritere disse aktivitetene i søknaden til 
Vennskap Nord – Sør:
- Film (ferdiggjøring / distribusjon)
- Studentutveksling / studietur for lærere / reise til Gaza for styremedlemmer o.l.
- NUFF
- Hip - hop kurs / utvekslingsarbeid
Søknadsfrist til Vennskap Nord – Sør er 1. november. Inger Hilde kladder grunnlag 
for søknad, Knut reinskriver. Det blir mulig for styret å gjøre ytterligere presiseringer i 
neste møte, som jo er før 1. november.

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 har meldt oss på arrangementet, holder kontakten med Interinfo og deltar den 
28. oktober.

5. Deltakelse på styremøte på Tvibits Palestinaprosjekt.
Inger Hilde deltar vanligvis her. I hennes fravær deltar Gunhild på møte 3. november.

6. Nytt styremøte.
Neste styremøte blir hos Knut Borud, Hopenvegen 9, tirsdag 20. oktober kl. 20:00.


