
Vennskap Tromsø - Gaza
Referat fra styremøte 30. august 2010.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Helge Hole og Knut Borud (referent).

1. Siden sist. 
Inger Hilde har vært på styremøte med vennskapsprosjektet. De er i en prosess med 
sikte på å søke UD om fornyet finansiering. Tamer Institute har vist seg som en stabil 
samarbeidspartner for Kulta. Instituttet vil huse filmsenteret i Gaza. Kulta planlegger 
et nytt prosjekt i samarbeid med Tamer Institute.

2. Planer framover.
Det er tatt initiativ til ny båt til Gaza. Inger Sandberg fra planleggingsgruppa har 
kontaktet Inger Hilde og orientert. Helge tar kontakt med prosjektet for å få vite mer 
om status og utvikling av prosjektet.
Vi vil arbeide videre med å få til en brosjyre om Vennskapsarbeidet, med tekst både 
på norsk og arabisk. Vi vil også arbeide for å få oss en roll-up plakat, og for å få laget 
ny design og få lagt til noen nye opplysninger på våre nettsider. Knut kontakter 
Tromsprodukt og Vennskap nord – sør for å finne rammer for videre arbeid, og 
eksempler på andres brosjyrer. Inger Hilde skaffer noen eksemplarer av brosjyren til 
Vennskap Stavanger – Nablus.
Vi vil få trykket vår nye logo på t-skjorter. Inger Hilde følger opp dette.
Neste år er det ti år siden Gaza ble vennskapsby. Til høsten må vi avgjøre om 
jubileumsarrangement skal legges til Internasjonal uke, eller noe annet tidspunkt. Det 
må også avklares hva som skjer med arrangementet «Du store verden».
Til jubileumsarrangementet kan vi vurdere Eurogaza-møte, Seminar for Palestina 
vennskapsbyer, besøk fra Gaza – og andre arrangementer.
Journalister er blant de få som nå får reise inn i Gaza. Kanskje kan vi utfordre lokal 
presse eller kringkasting til å besøke Gaza i forbindelse med jubileet.
Vi vil ta initiativ til et møte med noen mulige samarbeidspartnere i løpet av kort tid.
Vennskap nord – sør arrangerer Palestinaseminar og jubileumsfest 9. - 11. oktober. 
Knut følger opp muligheter for å reise, og muligheter for reisestøtte fra Vennskap 
nord – sør.
Helge følger opp muligheter for å søke økonomisk støttet til Vennskap Tromsø – 
Gaza. 

3. Nytt styremøte.
Neste styremøte blir 14. september kl. 20.00 hos Inger Hilde Trandem.


