
Vennskap Tromsø - Gaza
Referat fra styremøte 5. januar 2010.
Tilstede: Inger Hilde Trandem,  Gunhild Johansen, Astrid Eriksen, Steffen Jörstad og 
Knut Borud (referent). Meldt forfall: Christiane Kolberg og Kristin Joachimsen. 

1. Søknader fra Palestinakomiteens ungdomsgruppe. 
PUT har søkt om støtte til sin markering i forbindelse med krigen i Gaza for et år 
siden, som vil skje 23. januar, og studiereise til Vestbredden.
Vedtak: Vennskap Tromsø – Gaza støtter PUTs markering 23. januar med inntil  
2000 kroner til materiell, som må godtgjøres med kvittering. Vi støtter ikke 
studiereisen til Vestbredden.

2. Aktiviteter.
Filmen vår fra Gaza, som har fått tittelen «Yelaa to Gaza – Kom til Gaza», er ferdig, 
og vi fikk sett resultatet og var fornøyd! 
Vi arbeider videre med muligheter for utvikling av profilerings- og 
informasjonsmateriell.
Det er tatt kontakt med Rød Tråd for å få utarbeidet logo, og er betalt for dette 
arbeidet. Vi forsøker å få sluttført dette arbeidet så snart at logoen kan brukes i en ny 
brosjyre som kan være ferdig før Gaza-uka i mars.
Knut utarbeider forslag til brosjyre.
TIFF skal (sannsynligvis?) vise film fra Gaza. Astrid undersøker dette, og sjekker om 
de kan vise «Yelaa to Gaza».
FN-sambandet har tatt ansvaret for å samordne aktiviteter til Gaza-uke 15. - 21. 
mars. Inger Hilde deltar på møte om dette torsdag 7.1.
Initiativtakerne til «Norsk båt til Gaza» har tatt kontakt med Gunhild om saken. Hun 
innkaller til møte i Tromsøaksjonen for Gaza for å følge opp dette.
Internasjonal koordinator i Gaza kommune, Mohammed el Halabi, kommer til 
Tromsø, sannsynligvis i tida 15. - 20. januar. Vi vil arbeide for å få et godt program. 
Astrid er kontaktperson for besøket.
Kvekerhjelp har tatt kontakt med Gunhild for å høre om vi kan være med på å skaffe 
vennskapsbarnehager til de barnehagene som de støtter på Gazastripen. Vi er 
positive til å følge opp. Gunhild gir beskjed til kvekerhjelp om dette.

3. Nytt år: Kontingent og Årsmøte.
Årsmøte avholdes tirsdag 23. februar. Knut sender ut årsmøteinnkalling og 
påminnelse om kontingentinnbetaling. Alle i styret ivaretar valgkomitéoppgaver fram 
mot årsmøtet.

4. Nytt styremøte.
Etter styremøtet er det foreslått at neste styremøte blir tirsdag 26. januar kl. 20.00 
hos Inger Hilde.


