
Årsmøte Vennskap Tromsø – Gaza 

19. februar 2019. 

Seks stemmeberettigede medlemmer til stede. 

 
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.  

Vedtak: Godkjent.  
 
2. Valg av møteleder og referent.  

Vedtak: Inger Hilde Trandem valgt til møteleder. 
  Knut Borud valgt til referent. 
  Helge Hole og Egil Arne Thomassen valgt til å undertegne protokollen. 
 
3. Årsmelding. 

Årsmøtet var positive til en fyldig årsmelding som vitner om godt samarbeid mellom mange ulike 
grupper og interesserte i Tromsø som holder kontakt med og støtter vennskapsbyen Gaza. Det ble 
minnet om at Palestinakomiteen har vært samarbeidspartner ved flere arrangementer: 
Internasjonalt seminar og konserten med Viola Raheb og Marwan Abado. 

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes. Christian Guldbrandsen og Lina Killingdalen som nå går ut av 
styret takkes for innsatsen.  

 
4. Regnskap. 

Egil Arne Thomassen orienterte om regnskapet. 17 medlemmer har betalt kontingent. På grunn av 
store arrangementer er årets regnskap gjort opp med underskudd, og vi har bare igjen en liten 
egenkapital. 

Regnskapet er revidert og i orden. 

Vedtak: Regnskapet godkjennes. 

 
5. Budsjett / årsplan. 

Årsmøtet samtalte om hva Vennskap Tromsø-Gaza skal gjøre i fortsettelsen, og hva som skjer med 
Vennskapsbyprosjektet på Tvibit, som vi ønsker å ha et godt samarbeid med. 

Hermann Greuel fortalte om Tvibits planer. 

En 40 % prosjektlederstilling for Vennskapsbyprosjektet skal straks lyses ut. Tvibit har fått Erasmus 
pluss midler til å kunne ha Bahaa fra Tamer institute i Gaza i Tromsø i 2019, det er planlagt at ha 
skal komme i slutten av mars, men han har ennå ikke fått visum. Det er planlagt gjennomført en 
filmworkshop i Gaza parallelt med NUFF, på samme måte som i 2018. 

Tvibit holder også kontakten med andre miljøer i Palestina, og det blir palestinske filmer under 
NUFF, og besøk av to unge filmskapere fra Betlehem. Det er ønskelig å få til noen flere aktiviteter 
eller arrangementer med palestinasolidaritetsmiljøet i Tromsø i denne forbindelse, og Vennskap 
Tromsø – Gaza engasjerer seg gjerne i denne forbindelse. 

Hermann var med å arrangere en fjorten dagers filmworkshop i Ramallah med nordiske deltakere i 
september, og det planlegges en ny tilsvarende workshop i 2020, denne gang også med deltakere 
fra Jordan. 



Mohamed Jabaly som nå er filmstudent i Kabelvåg har stadig god kontakt med Tromsø, og det er 
planlagt at hans bror Ali skal besøke Tromsø i mai – juni, og at de sammen skal holde en 
kunstutstilling på Tvibit. 

Vennskap Tromsø – Gaza skal arrangere internasjonalt seminar om Ship to Gaza etter initiativ fra 
SV og i samarbeid med Palestinakomiteen 4. april.  

Det ble foreslått å ta initiativ til et felles møte mellom styrene i Palestinakomiteen og Vennskap 
Tromsø – Gaza, og Vennskapsbyprosjektet på Tvibit, for å bli bedre kjent med hverandres arbeid. 

Vennskap Tromsø – Gaza skal holde kontakten med kommunens politiske ledelse, og se hva som 
kan gjøres for å få til et ordførerbesøk til Gaza, eller en eventuell alternativ kontakt mellom byene. 

Det må arbeides videre for å styrke samarbeidet mellom Tromsø og Gaza, på de ulike måtene som 
vi allerede kjenner til, og gjerne også på nye vis, om muligheter for dette åpner seg opp. 

Vedtak: Styret gis fullmakt til å utarbeide budsjettet ettersom budsjettforutsetningene klargjøres 
og eventuelt endres. Styret arbeider videre med aktiviteter i tråd med samtalen på årsmøtet. 

 
6. Innkomne forslag 

Det var ikke kommet noen forslag til saker å behandle. 

 
7. Fastsetting av kontingent. 

Vedtak: 100 kr. for personer, 200 kr. for organisasjoner / bedrifter. Alle oppfordres til å gi en ekstra 
gave til Vennskap Tromsø – Gaza. 

 
8. Valg av styre, regnskapsfører og revisor. 

Vedtak: Dette styret ble valgt ved akklamasjon: 

Inger Hilde Trandem 
Gro Davidsen 
Helge Hole 
Knut Borud 
Astrid Eriksen 

Styret har anledning til å supplere seg med varamedlemmer i løpet av året. 

 
Til regnskapsfører ble valgt: 

Egil Arne Thomassen 

 
Til revisor ble valgt: 

Anne-Line Johannessen. 

 
 
 
Referent: Knut Borud 

 
 
Protokollunderskrivere:   Helge Hole  Egil Arne Thomassen 


