
Referat fra styremøte 14.09.10 

 

Tilstede: Astrid, Helge, Gunhild og Inger Hilde 

Meldt forfall: Knut 

 

Vennskap Nord/Sør har avlyst palestina seminaret i oktober. Det blir seminar seinere i vinter. 

Nøyaktig tidspunkt kommer seinere.  VNS har fortsatt jubileumsfeiring mandag 11.oktober. Vi 

prioriterer ikke å reise kun for dette arrangementet. 

PUT har kontakt med båt til Gaza aksjonen.  Det var ingen fra Tromsø som deltok på møtet i Oslo sist 

helg.  

Knut har sjekket i forhold til roll-up. Tromsprodukt trenger ca 5 dagers leveringstid. 

Inger Hilde får tilbud fra Tromsprodukt på trykking av T-skjorter. 

Vi har fått tilsendt brosjyrer fra Nablusforeningen i Stavanger. Vi jobber videre med 

profileringsarbeidet utover høsten.  

Helge sjekker ut og sender over informasjon om ulike støtteordninger. 

Vi diskuterte så markering av 10-års jubileum for undertegning av vennskapsavtalen mellom Tromsø 

og Gaza. Situasjonen i Gaza er vanskelig og vi ønsker å sette søkelyset på situasjonen der i forbindelse 

med en markering. 

Vi diskutert da ulike muligheter. Vi ser for oss tidspunkt for markering i forbindelse med Internasjonal 

uke som er første uke i juni.  

Vi diskuterte muligheten for å få til et stort internasjonalt arrangement i Tromsø i samarbeid med 

UD.  For eksempel et Gaza-tribunal – Tromsø tribunalet. 

Ideer som ble luftet/oppsummering av diskusjon: 

 Fokus på menneskerettigheter  og situasjonen i Gaza –  også samarbeid med frivillige 

organisasjoner som for eksempel Amnesty, Norsk folkehjelp, internasjonale deltakere 

som forelesere /i panel 

 Samarbeid med Sør-Afrikanske deltakere 

 Bred internasjonal deltakelse 

 Utfordre Norge/UD som leder av giverlandsgruppen 

 Samarbeid med Euro-Gaza – Barcelona 

 Invitasjon av andre vennskapsbyer 

 3 dagers seminar 



 Utfordre fylkeskommunen til samtidig å arrangere ungdomskonferanse som kan 

”utfordre” den andre konferansen 

 Samtidig kunst/kultur knyttet til Palestina og Gaza, kunstutstilling, profilerte kunstnere 

 Også lokal kunst/kultur- ulike arrangement denne uka. 

Dette vil bli et stort arrangement som krever forankring i Tromsø kommune og ulike 

samarbeidspartnere som for eksempel Universitetet og Troms fylkeskommune. Man må få et 

samarbeid med UD., bl.a. i forhold til finansiering. Det må sjekkes ut  også andre muligheter for 

finansiering som for eksempel RDA-midler. Et slikt prosjekt forutsetter at en har personer som jobber 

med dette på fulltid- en prosjekt leder evt. med en stab. I tillegg må en ha en styringsgruppe el.l. Vi 

snakket noe om aktuelle personer som kunne jobbe med et slik prosjekt.  

Gunhild tar med ideen til ledergruppa i kommunen for å høre på responsen og man må tenke på 

hvordan et slikt prosjekt bør organiseres. 

Vi snakket om muligheten for å innkalle ulike miljø/grupper til et møte for evt. å få de med på ideen. 

5. oktober kan være en aktuell dag. Det vil antakelig være mest aktuelt at kommunen innkaller til et 

slik møte.  Vennskapsgruppa kan være en støttespiller.  

Det bør utformes en prosjektskisse som er noe mer konkret  som kan brukes i forhold til 

samarbeidspartenere osv.  Det må også  lages en prosjektbeskrivelse som bl.a. kan brukes til å søke 

penger.  

Gunhild lufter ideen litt i kommunen, så blir vi enig via e-post hvordan vi skal jobbe videre med dette. 

Gunhild kontakter også Mads Gilbert for å høre hans syn på ideen.  

 

Vi har satt opp et styremøte i vennskapsgruppa tirsdag  26. oktober kl. 20.00 hos Inger Hilde. 

1.november er frist for søknader til VNS. Det er kort tid etter neste styremøte slik at vi nok bør 

”tenke litt på e-post” før dette. 

 

 

 15.09.10 Ref: Inger Hilde 

 

 

 


