
Vennskap Tromsø - Gaza
Referat fra styremøte 23. november 2010.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Helge Hole, Astrid Eriksen, Gunhild Johansen og Knut  
Borud (referent).

1. Siden sist. 
Gunhild og Astrid har vært på Vestbredden og i Jerusalem sammen med deler av 
kommunens internasjonale komite. De hadde planlagt å besøke Gaza, men fikk ikke 
tillatelse til å komme gjennom fra Israel.

2. Kultur- og informasjonsmidler 2010.
Vi har fremdeles noen ubenyttetde midler for 2010.
Vi har fått søknad om støtte til Tromsø-markering av Gaza internasjonale filmfestival, 
sannsynlig dato for gjennomføring 3. desember.
Vedtak: Vi støtter festivalen med reiseutgifter fra Harstad for arrangørene, og leie av  
kinolokale.
Roll-up. Vennskap Nord-Sør har sagt ja til at vi kan bruke informasjonsmidler til 
produksjon av Roll-up. Knut følger opp.
T-skjorter. Astrid viste to design som vi har fått fra Gaza. Vi ønsker å bruke «Free 
Gaza»-designet. Det ligger til rette for et samarbeidsprosjekt, der vi trykker t-skjorter i 
Tromsø og i Gaza. Astrid følger opp produksjon i Gaza, Inger Hilde i Tromsø. Vi 
utveksler og godkjenner design i en e-postveksling
Dersom det er behov for det drøftes en siste fordeling av midler i et e-postmøte så 
snart som mulig.  

3. Kirkeoffersøknad.
Helge hadde gjort klar kirkeoffersøknad. Vi så gjennom den, og legger til rette for noen 
siste endringer i en e-postveksling. Helge sender ut søknader til menighetene i 
Tromsø.

4. Forprosjektsøknad til Vennskap Nord-Sør.
Vennskap Nord-Sør og Norad legger om støtteordningene. Det innebærer foreløpig at 
det er vanskelig å få klare signaler om hvordan økonomien vil bli for 2011. I første 
omgang ønsker VNS å få inn «forprosjektsøknader». Inger Hilde skriver søknad.

5. Jubileumsmarkering.
Vennskapsbyavtalen er ti år sommeren 2011. Usikkerhet om muligheter for finansiering 
fra Vennskap Nord-Sør gjør det vanskeligere å planlegge. Vi forsøker likevel å legge til 
rette for en markering. Gunhild og Astrid arbeider videre med planer og søknader.

6. Nytt styremøte.
Neste styremøte blir 11. januar kl. 20.00 hos Inger Hilde Trandem.


