
Vennskap Tromsø - Gaza
Referat fra styremøte 9. februar 2010.
Tilstede: Inger Hilde Trandem,  Gunhild Johansen, Astrid Eriksen, Christiane Kolberg 
og Knut Borud (referent). Meldt forfall: Kristin Joachimsen. 

1. Årsmøte. 
Årsmøtet holdes (som tidligere bestemt) på Tvibit, tirsdag 23. februar kl. 20.00. Styret 
hadde noen tilbakemeldinger i forhold til forslaget til årsmeding. Inger Hilde gjør 
ferdig årsmøtepapirene. Vi gjør om på beslutningen fra forrige møte om å profilere 
oss for pressen i forkant av årsmøtet, og sparer denne innsatsen til Gaza-uka i mars.

2. Økonomisk støtte. 
Styret diskuterte økonomisk støttet til aktiviteter i 2010, etter at vi har fått tilsagn om 
100 000 kroner i kulturstøtte fra Vennskap Nord – Sør for dette året.
Vedtak: Vennskap Tromsø – Gaza støtter Kultas Gaza-forestilling med 30 000 
kroner, og NUFF med 15 000 kroner, på vanlige villkår. Inger Hilde følger opp 
kontakten med Kulta og NUFF.
Vennskap Tromsø – Gaza søker Tromsø kommune v. Internasjonalt utvalg om 5000 
kroner i støtte. Inger Hilde sender søknad.

3. Aktiviteter.
FN-sambandet har tatt ansvaret for å samordne aktiviteter til Gaza-uke 15. - 21. 
mars.
Vi arbeider videre for å få til et møte om vennskapssamarbeid i denne uka, med 
besøk av Anndi Lomeland Jacobsen i Stavanger. Hun har sagt ja til å komme, er her 
om kvelden 16. og 17. mars. Disse inviteres til å bli med på møtet: Internasjonalt 
utvalg i kommunen, Vennskap Nord – Sør, Venneforeningen Tromsø – 
Quetzaltenango. Ellers skal møtet være åpent for alle interesserte. Vi forsøker å få 
låne formannskapssalen til dette møtet.
Cinemateket skal vise film fra Gaza i denne uka, vi tar kontakt for å høre om «Yelaa 
til Gaza – Kom til Gaza» kan vises samtidig.
Tromsøaksjonen for Gaza har fulgt opp initiativet fra Free Gaza movement om 
«Norsk båt til Gaza».
Vi har fått forslag til logo fra Rød Tråd. Styret så på forslagene. Inger Hilde og Knut 
formidler tilbakemelding i et møte med Rød Tråd i neste uke.

4. Nytt styremøte.
Tid og sted for nytt styremøte avtales på årsmøtet.


