Vennskap Tromsø - Gaza
Referat fra styremøte 3. september 2012.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Gunhild Johansen, Gro Davidsen, Nehal Afana, Jens
Ingvald Olsen og Knut Borud (referent). Meldt forfall: Helge Hole.
1. Euro-Gaza møte i Cascais.
Gro og Gunhild har deltatt på Euro-Gaza møte i Cascais i Portugal. Det var i tilknytning til
et stort arrangement med mange deltakere fra alle (?) Cascais' vennskapsbyer. Det var
spesielt viktig at Gazas ordfører var med på møtet. Internasjonal sekretær i Gaza,
Mohammed Al-Halabi deltok også på møtet. Gro presenterte vennskapsbyprosjektet, og
fikk mye positiv oppmerksomhet omkring dette.
2. Lokalsamfunnskonferanse for Vennskap Nord – Sør.
Gro deltok på lokalsamfunnskonferansen i Stavanger 24. og 25. august. Den saken som
var mest relevant for oss var de problemene mange vennskapsgrupper opplever med å få
visum for innreise til Norge når venner fra sør skal komme på besøk. Gro skal følge opp
denne saken i forhold til Vennskap Nord - Sør, de andre vennskapsgruppene med kontakt
til Palestina og Utenriksdepartementet.
3. Skype-møte med Tamer i Gaza.
Lørdag 8. september blir det møte over Skype mellom Vennskapsbyprosjektet og Tamer
Institute i Gaza. Vi henger oss på dette møtet, for å utvikle samarbeidsrelasjonen som vi
har til Tamer.
4. NUFF på TIFF.
Gro orienterte: til TIFF blir det invitert to deltakere fra Vestbredden og to fra Gaza til
underprogrammet NUFF @ TIFF.
5. Idebyttedager.
Idebyttedagene i 2013 blir arrangert i Tromsø 26. - 28. april.
Troms fylkeskommune har svart positivt på søknaden om støtte, og bevilget 50 000 kroner
til arrangementet. Kommunen har ikke svart på tilsvarende søknad ennå. Inger Hilde tar
kontakt med kommunen på nytt.
Styret fordelte seg i mellom å ta kontakt med folk som bør være oppmerksom på at det blir
idebyttedager, sånn at de kan ha mulighet til å delta på deler av programmet: Vennskap
Tromsø – Quetzaltenango, Kulta, Nordaførr, Mads Gilbert og Ragnar Olsen.
6. 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.

7. Internasjonalt seminar.
Etter vårens positive seminar var vi innstilt på å ha et nytt i høst, men nå er det blitt mange
seminarer med Palestina-tema allerde, uten at vi har meldt oss på. Vi ble enige om å
heller prioritere å få til et internasjonalt seminar i tilknytning til idebyttedagene, torsdag 25.
april 2013.
Samtidig ser vi behov for et internasjonalt seminar som kan drøfte Tromsø kommunes
internasjonale arbeid.
8. Reise til Gaza.
Vennskapsbyprosjektet reiser til Vestbredden og Gaza i månedsskiftet oktober november. Besøket i Gaza blir om lag fem - seks dager langt. Det kan være aktuelt for
noen i styret i Vennskap Tromsø - Gaza å delta. Gro legger til rette for visumsøknader.
9. Nytt styremøte.
Neste styremøte blir 20. september kl. 19.00, hos Inger Hilde Trandem.

