
 

Indbydelse til Distriktskonference 
Zonta International Distrikt 13’s Distriktskonference og Distriktsmøde finder sted i Reykjavik, Island, 

den 14.-17. September 2017. Stedet er Hotel Hilton Reykjavík Nordica. Sociale arrangementer finder 

sted på forskellige steder. Oplysninger om registrering, indkvartering og udflugter findes på 

Distriktskonferencens hjemmeside https://zontaconference2017.wordpress.com/  

Ved tilmelding senest den 31. maj 2017 var registreringsgebyret 33.000 ISK.  Ved tilmelding efter 31. 

maj er registreringsgebyret 39.000 ISK. Inkluderet i registreringsgebyret er konferencematerialet, 

frokoster på konferencedagene og kaffe i mødepauser. Nærmere oplysninger om registrering og 

betaling findes på konferencens hjemmeside. 

Indbydelsen til konferencen er offentliggjort på Distrikt 13’s hjemmeside www.zonta-district13.org 

og er sendt via e-mail i overensstemmelse med gældende vedtægter for Distrikt 13, artikel 16 og 

Zonta Internationals regler. 

Distriktskonferenceregler, distriktsmøderegler og valgregler findes i artikel 20 i vedtægterne for 

Distrikt 13. 

Sidste frist for registrering er 15. august 2017.  

Kontakt information: 
CP Reykjavík, Suðurlandsbraut 6, 108 Reykjavík, 
E-mail: helga@cpreykjavik.is tlf. +354 510 3938 
 

 

Det er vigtigt, at alle klubber deltager i distriktskonferencen. Formålet med konferencen er at 

fremme Zonta Internationals projekter og programmer samt drøftelse af distriktets drift og virke. På 

en distriktskonference har alle medlemmer taleret, og hver klub er stemmeberettiget. Lad din 

stemme og din klubs stemme blive hørt! En distriktskonference er også det perfekte sted at lære 

mere om Zonta og om distriktets opgaver, og sidst - men ikke mindst - skaber det mulighed for at 

møde andre Zontians og at glæde sig sammen. 

På vegne af Distriktsstyret 2016-2018 byder jeg jer alle velkommen til distriktskonferencen i 

Reykjavík den 14.-17. september 2017. 

 
Governor Ingibjörg Elíasdóttir 
e-mail: ingibjorg.zonta@gmail.com 

https://zontaconference2017.wordpress.com/
http://www.zonta-district13.org/
mailto:ingibjorg.zonta@gmail.com


 
 

Foreløbigt program 

Torsdag 14. september. 
Hvor: Reykjavík City Hall 
17:00 – 18:30 Reception 
Registrering 
 
Fredag 15. september. 
Sted: Hotel Hilton Reykjavík Nordica 
08:00 – 09:00  Registrering 
09:00 – 10:30   Officiel åbning med foredrag om konferencetemaet 
10:30 – 11:.00 Kaffepause 
11:00 – 12:30  Business session 
12:30 – 13:30  Buffet frokost, Hilton Reykjavik Nordica 
13:30 – 15:00  Business session fortsat 
15:00 – 15:30  Kaffepause 
15:30 – 17:00  Workshops 
19:30 – 22:00  Middag i Zonta hjem 
 
Lørdag 16. september. 
Sted: Hotel Hilton Reykjavik Nordica 
09:00 – 09:45    Foredrag om konferencetemaet 
09:45 – 10:30 Business session fortsat 
10:30 – 11:00 Kaffepause 
11:00 – 12:30  Business session fortsat 
12:30 – 13:30  Buffet frokost, Hilton Reykjavik Nordica 
13:30 – 15:00  Business session fortsat og afsluttende bemærkninger 
19:30 – 23:00  Festmiddag i Iðnó, Reykjavik 
 
Søndag 17. september 
Udflugter, valgfrit, se på Distriktskonference registreringshjemmeside. 
 

Forslag til dagsorden for Distriktsmødet 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af indkaldelsesprocedurer 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Valg af sekretær, tællere og tidsholder 
5. Delegat opråb 
6. Governors rapport om situationen i distriktet 2016-2017 
7. AD´s rapporter 2016-2017 
8. Rapport om antal delegater, stemmer etc. (Credential Report) 
9. Rapport fra valgkomiteen (Nomineringskommiteen)  
10. Valg af kandidater i henhold til Distrikt 13 vedtægter, stk. 20. 
11. Præsentation og godkendelse af regnskaber og budgetter 
12. AD´s rapporter 2015-2016 
13. Forslag fra Distriktsstyrelsen 
14. Invitation til næste Distriktskonference 

15. Eventuelt   
 



Vigtig information 

Delegater 

Enhver klub, som har betalt kontingent pr. 1. juni, har ret til en delegat og en suppleant. Klubber 

med 31 eller flere medlemmer har ret til to delegater og to suppleanter, jf. artikel 17 vedtægterne 

for Distrikt 13. 

Det er vigtigt, at alle klubber sender deres delegater til distriktskonferencen. Hvis en klub ikke kan 

sende en delegat til konferencen, skal klubben bede en anden klub om at bære proxy for klubben. 

Governor skal have modtaget navne på delegater og oplysninger om proxy inden den 14. august 

2017. 

Konferencetemaet: 
"Kvinder på vej" - Flygtninge og indvandrere og Zontas rolle. 
 

Forelæsere: 

Sigríður Björk Guðjónsdóttir.  Hun har været Distriktskommissær for Metropolitan Politi siden 2014. 

Sigríður var distriktskommissær for Suðurnes Politi 2009-2016. 

Siden 1996 har hun i mange tilfælde haft forskellige 

administrative stillinger inden for politistyrken. Sigrid har en 

kandidatuddannelse i europæisk lov fra Lund Universitet og er 

Cand.jur. fra Island Universitet. Sigríður er tidligere medlem af 

Zontaclub Fjörgyn i Ísafjörður. 

Sigríður vil tale om mennesker i udsatte positioner. Fokus vil være på indvandrere, på vold og trusler 

om vold, på menneskehandel og hadforbrydelser, samt på hvad det er og hvad der kan gøres for at 

håndtere sådanne situationer. 

Andrea Hjálmsdóttir. Hun har en MA-grad i sociologi fra University of British Columbia, Vancouver, 

Canada. Andrea er adjunkt i sociologi ved universitetet i Akureyri, og 

hendes forskningsfokus er på kønssociologi og ligestilling på Island. 

Andrea er medlem af Akureyri  Zontaclub. 

 

Fayrouz Nouh.  Hun har en BA-grad i psykologi fra Fakultetet for Uddannelse, Damaskus Universitet 

og er p.t. MA-studerende i samfundsvidenskab ved universitetet i Akureyri. Fem 

års bacheloruddannelse i psykologi ved Damaskus Universitet dannede grundlag 

for hendes udholdenhed mod at opnå en dybtgående viden inden for psykologi, 

herunder statistisk designede testprocedurer, analyse af ordinære data, finde 

måleinstrumenter/-metoder, der allerede er udviklet og valideret til at 

kvalitetsmåling, diagnosticering og konklusioner. Som en del af hendes 

uddannelse har hun studeret forskellige emner relateret til diverse aspekter af 

læringsvidenskab, videnskabelig forskning og statistik. 



Fayrouz og Andrea vil tale om et forskningsprojekt om arabiske kvinder i Akureyri. Arabiske kvinder 

vokser op og bliver socialiseret i en helt anden sammenhæng, som har indflydelse på individets 

opfattelse og forståelse af kønsroller. Ved at flytte til et åbent samfund som Island, der har frihed og 

ligestilling mellem kønnene, vil mange af de arabiske kvinder opleve en udfordring med deres egen 

forståelse af kønsroller, men må på den anden side forstå, hvordan arabiske mænd vil tilpasse sig 

deres nye roller og acceptere de nye roller for kvinder. Fayrouz og Andrea vil i deres tale introducere 

de foreløbige resultater fra interviews med arabiske kvinder i Akureyri. 

Workshops: 

Der vil være tre workshops fredag den 15. september. Alle deltagere i distriktskonferencen, har 

mulighed for at tilmelde sig en wokshop. 

Workshop A: 
Zonta og FN. Denne workshop bliver ledet af Astrid Grude Eikeseth, formand for FN-komiteen og 
Governor Ingibjörg Elíasdóttir. 
 
Workshop B: 
Medlemskab. Denne workshop udføres af Dorte Olesen, Lt. Governor og formand for 
medlemskomiteen og medlemskabskomiteen. 
 
Workshop C: 
PR og sociale medier. Denne workshop udføres af Xenia Nedergaard, formand for PR-komiteen. 
 

Slate of Candidates 

Kandidater: 
Governor: Dorte Olesen, Lt. Governor, Copenhagen I 
Lt. Governor: Jane Bordal, Oslo 
Kasserer: Mette Kloster Blom, Sønderborg 
Kasserersuppleant: Ellen Skartvedt, Sandnes & Jæren 
Revisor: Eva Niederstebruch, København I  
Revisorsuppleant: Sigríður Jónsdóttir, Akureyri 
  

Kandidater til nomineringskomiteen: 
Gytte Pedersen, Viborg 
Wenche Christenson Olstad, Stavanger 
Hildur Helga Gísladóttir, Sunna  
Viduta Bačkierienė, Marijampolė  
Helle Larsen, Aalborg 
 
 

 

 

 

 

 



Forslag fremsat af Distriktsstyret 2016-2018 

 

Forslag om ny bestemmelse i Distrikt 13’s regler for udgiftsdækning i forbindelse med varetagelse af 

hverv. 

Distriktsstyret skal udstede retningslinjer for udgiftsdækning i forbindelse med varetagelse af hverv. 

Distriktsstyret kan ændre retningslinjerne og/eller udstede nye. 

Regler for udgiftsdækning skal offentliggøres på Distrikt 13’s hjemmeside, og de skal altid være 

ajourførte. 

 

 

Begrundelse for den foreslåede tilføjelse til Distrikt 13’s regler for udgiftsdækning 

Reglerne for udgiftsdækning er et redskab, der først og fremmest er udviklet til støtte for distriktets 

kasserer i udførelsen af hendes opgaver. I de nuværende regler er der ingen bestemmelse om, hvem 

der er ansvarlig for reglerne og hvem, der kan ændre dem. Det er nødvendigt at præcisere, at det er 

distriktsstyret, der er ansvarlig for reglerne, at det er distriktsstyret, der kan ændre dem, og at det er 

distriktsstyret, der skal sørge for, at disse er offentliggjort på distriktets hjemmeside. 

 

Retningslinjerne er procedureregler, og hvis distriktsstyret og kasserer skal kunne arbejde effektivt, 

må det tydeligt fremgå, at det er styrets beføjelse at ændre retningslinjerne. 

 

        Akureyri, 10 Juli 2017. 

         

            Governor Ingibjörg Elíasdóttir 

 


