Vennskap Tromsø - Gaza
Referat fra styremøte 16. oktober 2012.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Gro Davidsen, Helge Hole, Gunhild Johansen, Jens
Ingvald Olsen og Knut Borud (referent) Meldt forfall: Nehal Afana
1. Aktuelt.
Fotoutstillingen til Voices fra Tamer henger fortsatt på Tvibit. Den skal seinere henge en
periode på rådhuset.
Gro og Hermann fra Tvibit reiser til Palestina om ikke lang tid. De regner ikke med å reise
til Gaza i denne omgang, men det er planlagt ny reise med flere deltakere til Gaza i januar
- februar.
Det er mulig at det vil bli offisielt besøk av ordfører fra Gaza i løpet av høsten eller
vinteren.
2. Møte med byråd for kultur.
Inger Hilde, Gro og Knut møtte Jonas Eilertsen 27. september. Vi informerte om
vennskapsgruppa, og fikk info om hvordan byråden ser for seg at kommunen skal jobbe
med vennskapssamarbeidet framover, og hvilken rolle de ser for seg at vennskapsgruppa
kan ha og hvilken status vi som gruppe kan ha i denne sammenhenhengen. Det ble også
avklart at kommunen ennå ikke har svart på søknaden om støtte til idebyttedagene.
3. Idebyttedager.
Vennskap Nord – Sør har sendt en skisse for program til idebyttedagene. Det de har
foreslått ser greit ut. Det må avklares nærmere hvilke oppgaver vi i Tromsø skal utføre.
Det legges opp til et folkemøte fredag kveld, med Mads Gilbert og Kåre Willoch som
forslag til medvirkende. Vi tenker at Verdensteatret kan være et bra lokale for
arrangementet. Det må arbeides videre med lokale kulturinnslag, kontakten med
fredssenteret ved universitetet, og det må jobbes med vertskap til og program for
utfluktene søndag ettermiddag.
Vi ser det som naturlig at vi nå når programmet er under utarbeidelse kan sende en ny
søknad til kommunen om støtte til arrangementet.
Inger Hilde tar kontakt med Vennskap Nord – Sør for å få avklaringer og finne ut hvilke
oppgaver vi i Tromsø skal utføre.
4. Internasjonalt seminar 2013.
Vi har foreløpig satt av en dato for Internasjonalt seminar i begynnelsen av april 2013. Vi
ser at det er bedre for oss å utsette å være arrangør for internasjonalt seminar til høsten
2013. Gro tar kontakt med FN-sambandet om dette.
5. Nytt styremøte.
Neste styremøte mandag 12. november 19.00 hos Inger Hilde Trandem.

