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Utvalget opprettes av landsstyret (LS) som godkjenner medlemmer etter innstilling fra 

AU. Utvalget bør minst bestå av prosjektkoordinatorene, leder av Studieturgruppa, 

en representant fra AU, en representant fra Nettverket for solidaritetsarbeidere. 

Nasjonal koordinator for solidaritetsarbeidet i Midtøsten er utvalgets leder.  

 

Utvalget får sitt mandat fra og er ansvarlig overfor landsstyret. Utvalget har rådgivende 

myndighet. Medlemmer som er oppnevn i LS perioden kan starte i arbeidet før endelig 

godkjenning 

Utvalgets arbeidsområde er Palestinakomiteens solidaritetsarbeid i Midtøsten som 

omfatter: 

-       solidaritetsarbeidere til Rashedieh flyktningeleir i Libanon og i Palestina   

-       studie- og solidaritetsturer til Midtøsten   

-       fadderordningen i samarbeid med Beit Atfal Assomoud i Libanon.  

 

Utvalget har koordinerende funksjon for de ulike aktivitetene i ovenstående områder. 

og organiserer sin egen virksomhet.  

 

Utvalget forbereder saker for AU innen sitt område og kan bli bedt om å utrede spesielle 

saker innenfor utvalgets område, og komme med råd og forslag. Ellers står utvalget fritt til  

å arbeide innenfor sitt mandat.  

Utvalget skal holde AU løpende orientert om arbeidet, og ta opp eventuelle spørsmål som 

trenger politisk, økonomisk eller organisatorisk avklaring. 

 

Utvalget innstiller i følgende saker for AU: 

1. kontrakt for solidaritetsarbeiderne  

2. diverse vedlegg til kontrakten, så som beredskapsplan  

3. kontrakter med samarbeidspartnere 

4. prosjektkoordinatorer  

 

Utvalget disponerer budsjetterte midler til solidaritetsarbeidet i Midtøsten slik de er 

fordelt på de enkelte prosjekt, ved rokkeringer skal AU konsulteres. 

 

Leder av faste utvalg møter i arbeidsutvalget etter innkalling med tale- og forslagsrett. 

 

Utvalget representerer AU ovenfor Nettverket for solidaritetsarbeidere, Studieturgruppa og 

Fadderordningen.  

 

Utvalget skal legge til rette og utarbeider rutiner for arbeidet i Nettverket for 

solidaritetsarbeidet og for prosjektkoordinatorene. Inklusive avklare innholdet av 

solidaritetsarbeidet og reviderer retningslinjer på grunnlag av andre vedtak og endret 

praksis, og velger ut hvem som skal sende på opplæringsreiser.  

 

Utvalget har mandat til å representere Palestinakomiteen overfor 

samarbeidspartnere og til å uttale seg på vegne av Palestinakomiteen til presse og 

andre.  Dette mandatet gjelder bare i forbindelse med formålet utvalget er opprettet 

for. 

 


