Vennskap Tromsø - Gaza
Referat fra styremøte 7. mai 2012.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Gunhild Johansen, Gro Davidsen, Helge Hole, Jens
Ingvald Olsen og Knut Borud (referent).
1. Internasjonalt seminar.
Takk til alle for vellykket internasjonalt seminar med Sidsel Wold og Kjetil Østnor. Flott
med 110 deltakere. Vi må forsøke å få til et internasjonalt seminar om Gaza også i neste
semester.
2. NUFF og Internasjonal uke.
Gro orienterte. Det blir en billedutstilling under internasjonal uke 9. juni. Involverte blir
ICAHD Norge, Ledsagerprogrammet, Norsk folkehjelps solidaritetsungdom og KULTA.
Under NUFF blir det en kveld med film og debatt som involverer Gaza-filmskaper Abdel
Salam og Mads Gilbert.
Som del av NUFFs skoleprogram vil FN-sambandet ha en avdeling med Gaza-film.
Deltakerne fra Gaza til NUFF skal etter planene være i Norge fra 6. til 18. juni.
Vi skal være svært åpne for hva vi kan bidra med av aktivitet for å gjøre besøket deres til
en god opplevelse.
Til åpningen av Internasjonal uke 2. juni vil vi delta med stand for Vennskap Tromsø-Gaza.
Helge stiller med stand. (Og vi blir vel med noen flere). Gro sørger for påmelding.
3. Idebyttedager.
Vennskap Nord - Sør har besluttet at de ønsker å arbeide videre med sikte på at
idebyttedagene i 2013 blir arrangert i Tromsø 12. - 14. april. 8. juni kommer representanter
fra Vennskap Nord - Sør til Tromsø for å drøfte arrangementet. De som har mulighet til det
fra styret deltar i møte denne dagen. Gunhild kontakter Vennskap Tromsø – Quetzaltenango, med sikte på å involvere dem i arrangementet.
Vedtak: Gro og Inger Hilde utarbeider og sender søknad til kommunen og fylkeskomunen
om støtte til arrangementet.
4. Samarbeid med kommunen.
Vi har ikke fått noe svar fra kommunen på vår henvendelse om å få ivareta
vennskapssamarbeidet med Gaza.
Vedtak: Inger Hilde tar kontakt med kommunen på nytt.
5. Nytt styremøte.
Neste styremøte blir 11. juni kl. 20.00, hos Inger Hilde Trandem.

