
Vennskap Tromsø - Gaza
Referat fra styremøte 20. oktober 2009.
Tilstede: Gunhild Johansen, Astrid Eriksen, Kristin Joachimsen og Knut Borud 
(referent).
Meldt forfall: Inger Hilde Trandem og Christiane Kolberg.

1. Besøk fra Gaza. 
Ordfører Rafiq s.t. Mekky og internasjonal koordinator Mohammed a.m. Abdalfatah 
kommer på besøk til Tromsø 8. - 13. november. Den første og siste dagen er 
(naturlig nok) reisedager. Samtidig kommer også Paal Holst på besøk sammen med 
de to fra Gaza. 
Møtet er et offisielt møte etter invitasjon fra Tromsø kommune. Vennskap Tromsø - 
Gaza bistår for å gjøre besøket så godt og nyttig som mulig for de involverte. 
Det arbeides også for å få til et møte i «Euro-Gaza»-gruppa av europeiske byer som 
har vennskapsforbindelse med Gaza i deler av samme tidsrom. I den forbindelse 
ønsker Vennskap Tromsø - Gaza å engasjere seg med sikte på at drøftingene skal 
kunne munne ut i et strategidokument som blir retningsgivende for gruppas videre 
arbeid.
I tidligere styremøter er muligheter for program allerede drøftet.
Vi ser nå  for oss at det blir en kveld med et åpent møte og en kveld med et møte for 
de som er spesielt involvert i forhold til samarbeid med Gaza, et ungdomsmøte på 
Kulta og en kommunal middag. På formiddagstid blir det også rom for møter og 
sightseeing. Vi får se hvordan dette faller på plass... 
I denne omgang fordelte vi videre kontaktoppgaver på denne måten:
Gunhild: Kontakter kulturhuset om lokaler for et åpent møte på kveldstid. Holder 
kontakt med Euro-Gaza nettverket. Arbeider med et møte med aktuelle kommunalt 
ansatte, og den kommunale middagen for gjestene. Kontakter universitetet med sikte 
på å få til et møte / arrangement en formiddag. Kontakter Ragnar Olsen.
Astrid: Snakker med Internasjonalt seminar. Arbeider med forberedelser til Euro-
Gaza møte i forhold til strategidokument. Finner fram film fra Gaza til åpent møte og 
til andre aktuelle anledninger. Legger til rette for et møte spesielt for ungdom på 
Kulta. Kontakter Alnor senter. Kontakter Marg media. Er dessuten vertskap for de 
besøkende etter ankomsten søndag ettermiddag og kveld.
Knut holder kontakt med Nordaførr.
I det videre arbeidet fram mot besøket sørger vi for e-postkontakt og / eller møter 
etter behov.

2. Søknad om støtte fra Vennskap Nord - Sør for 2010.
Vedtak: 
Styret i Vennskap Tromsø - Gaza søker om støtte til disse aktivitetene fra Vennskap 
Nord - Sør:



- Film (ferdiggjøring / distribusjon): 20 000
- NUFF og NUFF i Gaza: 65 000
- Besøk fra Gaza i forbindelse med skolesamarbeid: 45 000
- Studiereise til Gaza: 35 000
- Besøk fra Fekra art institute til Kulta: 45 000
- Animasjonsfilmprosjekt: 25 000
- Kultas prosjekt «Rom»: 100 000
Dessuten søkes det om støtte til informasjonsvirksomhet.
Fordelingen av støtte til ulike prosjekter i denne søknaden er ikke bindende for en 
eventuell omdisponering av midler som følge av lavere støtte fra Vennskap Nord - 
Sør. 
Knut renskriver og sender søknad på basis av dokumentasjonen vi har fått og utkast 
som Inger Hilde har utarbeidet.

3. Nytt styremøte.
Neste styremøte blir tirsdag 1. desember kl. 20.00. Sted avtales seinere.


