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Governors rapport til District 13 Distriktsmøde i Reykjavík - september 2017 

District 13 bestyrelse: 
Det nuværende distriktsstyre tiltrådte på Convention i Nice sommeren 2016. 
Governor Ingibjörg Elíasdóttir, ZC Akureyri 
Lt. Governor, Dorte Olesen, ZC København I 
Kasserer Berit Birkelund, ZC Næstved 
AD Area 01 Lisbeth Løvenov, København I 
AD Area 02 Viduta Bačkierienė, ZC Marijampole 
AD Area 03 Lára G. Hansdóttir, ZC Embla 
AD Area 04 Mari Ramsten Vangdal, ZC Oslo 
Sekretær Helena G. Bjarnadóttir, ZC Akureyri 
 
Distriktskomitéer og deres formænd: 
Advocacy: Bryndís Elfa Valdemarsdóttir (Area 03) 
Amelia Earhart: Ljiljana Oosterkamp (Area 04) 
Forordninger og beslutninger: Dögg Pálsdóttir (Area 03) 
Jane M. Klausman: Helle Klietsch (Area 01) 
Medlemskab: Dorte Olesen (Area 01) 
Nominering: Ruta Jasioniene (Area 02) 
PR: Xenia Nedergaard (Area 01) 
Service: Anne Kuhnell (Area 01) 
FN: Astrid G. Eikseth (Area 04) 
YWPA: Helle Klietsch (Area 01) 
 

Foundation ambassadør: Anne Kuhnell (Area 01) 
Historiker: Eva Nielsen (Area 01) 
Parlamentarian: Dögg Pálsdóttir (Area 03) 
Webmaster: Sigrún Magnúsdóttir (Area 03) 
 

Styremøder: 
Distriktsstyret havde det første møde i Druskininkai i Litauen den 1. maj 2016. Dette møde blev 
afholdt dagen efter et fælles møde mellem det nuværende styre og det kommende styre, så mødet 
fandt reelt sted før, det nuværende styrefor Distrikt 13 formelt tiltrådte. Det andet styremøde blev 
afholdt i Oslo i begyndelsen af september 2016 i forbindelse med et landsmøde i Area 04, Norge. Det 
tredje styremøde var i København den 3. marts 2017. Fjerde styremøde finder sted den 14. 
september i forbindelse med distriktskonferencen. 
 

Area møder: 
Governor og de fleste øvrige medlemmer af styret deltog i landsmødet i Norge. Det var et meget 
informativt møde om Zontas projekter og om situationen generelt i Area 04. 
Lt. Governor deltog i et møde i Danmark i Sønderborg den 22. maj. 
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Governor deltog i et Area møde i Area 03, Island, den 1. april. Temaet for mødet var "Kvinder, 
indvandrere og flygtninge før og nu". 
Governor vil deltage i et landsmøde i Danmark den 30. september 2017. 
 
Internationale møder / seminarer: 
Governor, Lt. Governor og AD Area 01 deltog i det 7. europæiske distriktsseminar i Wien den 3.-5. 
januar 2017. Temaet for seminaret var "Zonta i et forandringssamfund - måder og midler til at 
reagere på europæiske udfordringer". 
 
CSW61 2017 
Governor og formand for FN-udvalget fik lejlighed til at deltage i Kommissionens årlige møde om 
kvinders status i FN-bygningen i New York. Begge deltog i Zontas parallelle arrangement med Zambia 
og ILO om "Økonomisk sikkerhed, vold mod kvinder og arbejdspladsen". 
 
Medlemskab: 
Der er 22 klubber i Area 01, Danmark. Den yngste klub i distriktet findes i Area 01. Det er Greve ZC, 
der blev chartret den 1. april 2017. I Litauen, Area 02, er der tre klubber, i Area 03, Island, er der syv 
klubber og i Area 04 I Norge er der ni klubber. Samlet antal medlemmer er 1018, ifølge de seneste 
oplysninger fra HQ. 
 
Kommentarer om situationen i Distrikt 13: 
Rekruttering af nye medlemmer er en løbende udfordring for alle Areas. Mange klubber er meget 
aktive og har et sundt antal medlemmer, mens andre kæmper. Tretten klubber har færre 20 
medlemmer, og dette bekymrer distriktsstyret. Med meget få medlemmer kan det blive svært at 
såvel at besætte lederstillinger som at drive komitéer. 
 
Klubprojekter- og arrangementer gennemføres i tråd med Zontas mission, at fremme kvinders status 
gennem service og advocacy, og der synes at være en voksende bevidsthed om forbindelsen mellem 
Zonta og FN. Samarbejdet med FN og FN-agenturer er en integreret del af det arbejde, som Zonta er 
involveret i internationalt. 
 
Donationer til ZIF fra klubberne er ret betydelige, mens individuelle donationer er meget få. 
 
Distriktsstyret besluttede i begyndelsen af denne biennium at tilknytte medlemmer til komitéer, 
således at komitéformændene ikke arbejder alene. Dette er en løbende proces, men på nuværende 
tidspunkt har komitéen for medlemskab og FN-komitéen allerede nye medlemmer, der arbejder 
sammen med komitéformændene. Rekruttering af medlemmer til PR-komiteen pågår. 
 
Evaluering af den D-13 hjemmeside, der blev lanceret sidste år, blev desværre udsat, men 

forhåbentlig kan arbejdet ske meget snart. 

Governor ser frem til arbejdet på andet år af biennium og håber, at Zonta-arbejdet i distriktet som 

hidtil fortsat vil være aktivt og udbytterigt. 

Ingibjörg Elíasdóttir, D-13 guvernør 2016-2018 
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Hvor mange klubber er i området? 

 

Hvad er det samlede antal medlemmer i området? 

 

Mål: Service 

Har området oprettet eller vedligeholdt et projekt i forhold til målet "Forebyggelse af 

vold mod kvinder gennem uddannelse”? Hvilke projekter? 

Har alle klubber projekter, der fokuserer på kvinder og piger? Har området været 

fokuseret på kvindelige indvandrere og / eller flygtninge, og i så fald hvordan? 

 

Mål: Advocacy 

Har området haft begivenheder, store og / eller mindre til at understrege kampagnen 

"Zonta siger nej til vold mod kvinder"? Hvilken begivenhed? 

Har området været i stand til at engagere mænd i Zonta sager? dvs. Er området / 

klubberne tilslutning til HeForShe-kampagnen? Hvis ja, hvordan? 

 

Mål: Medlemskab 

Har klubber været i stand til at introducere Zonta og Zonta stipendier til unge f.i. 

Universitetsstuderende for at forsøge at rekruttere nye medlemmer? 

Hvad gøres for at øge medlemskabet og bevare de nuværende medlemmer? Er der 

nogen nye klubber som formes? 

 

Mål: Ressourcer 

Har du ledelsesprogrammer udført i området og på klubplan? 

Brug klubberne og medlemmerne værktøjerne fra Zontaweb om ledelse og 

medlemskab? 

Giver klubberne mindst 1/3 af den fond, der rejses til ZI Foundation? 

 

 

Hvad er de vigtigste succeser i området i løbet af det sidste år? 

 

Hvad er de vigtigste udfordringer? 

 

Noget andet du vil tilføje? 
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Rapport fra AD Area 01  - September 2017 
AD Lisbeth Løvenov 2016-2018 
 
Vi har 22 klubber og en nystartet klub, som stadig for lille til at afgive rapport. 
I alt 596 medlemmer. 
 
Service: 
Ja, mange af klubberne har haft projekter i forhold til målet om at forhindre vold mod kvinder, 
men ikke gennem uddannelse. Vi har støttet organisationer, der hjælper de kvinder, der har 
været ofre for vold i hjemmet, men har ikke uddannet nogen mænd. 
 
Alle klubberne har projekter med fokus på kvinder og piger. 
 
Ja, vi fokuserer på kvindelige indvandrere, med støtte til integrerede, udenlandske 
indvandrere for at hjælpe de nyankomne ved at lære dem dansk, hjælpe dem med 
myndigheder og arrangere sociale sammenkomster. 
 
Vi har et nationalt projekt med fokus på at undervise skolelærere i at være opmærksomme 
og blande sig, hvis nogle af børnene har blå mærker og bliver straffet i deres hjem. "Lad os 
tale om det". 
 
Vi støtter også en organisation, der hedder ”Girl Talk”, hvor unge piger kan tale med en 
person i organisationen og få hjælp til at løse problemer. 
 
Advocacy: 
Ja, i Marielyst Falster har Landsledelsen sammen med ZC Sydhavsøerne tilbragt 3 dage på 
”Kvindfolkemødet”, hvor vi oplyste om Zontas mål. Mange øvrige klubber gør det samme i 
deres del af Danmark. 
 
Ingen klubber har været interesseret i at optage mænd i deres klubber. 
 
Medlemskab: 
Vi har været i stand til at rekruttere unge studerende fra universitetet på grund af de 
stipendier, som vi uddeler. 
 
Vi forsøger at holde en god stemning i klubberne, bede dem acceptere, at vores forskelle er 
gode for klubberne og fortælle dem, at hvis arbejdet for klubben bliver for anstrengende bør 
de spørge et andet medlem om hjælp i stedet at give op. 
 
Vi har stadig den nye klub på Bornholm under etablering, men vi er optimistiske, og vi håber 
at komme i mål i 2018. 
 
Ressourcer: 
Vi gennemfører hvert år et Ledelsesseminar, arrangeret af Landsledelsen, og klubberne har 
møder, hvor indholdet fokuserer på hvordan man opbygger en bedre klub. 
 
Nogle klubber bruger værktøjerne fra Zonta hjemmesiden, men ikke nok efter min mening. 
50 % af klubberne donerer 1/3 af midlerne til Zonta International. 
 
De vigtigste successer: 
Klubberne er bedre til at arrangere møder og arrangementer, hvor flere klubber arbejder 
sammen. 
Vi har øget antallet af medlemmer. 
Udfordringen er at konkurrere med andre klubber for kvinder og vi oplever, at ikke ret mange 
kender til Zonta, men vi gør en stor indsats for at blive kendt i offentligheden. 
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Rapport fra AD Area 02 

 

Rapportperiode: 1. juni 2016 til 31. maj 2017. 

Der er 3 (tre) klubber i Litauen: 

ZC Alytus, præsident Inga Daukšienė, 17 medlemmer. 

ZC Marijampolè, præsident Irena Lunskiene, 22 medlemmer 

ZC Vilnius, præsident Jurgita Beinoriene, 19 medlemmer 

 

MÅL: SERVICE 

 

Den 15. maj 2017 organiserede ZC Marijampolè en kampagne: "Jeg bruger ikke vold mod 

andre. Deltag!". Børn producerede og donerede et symbol på denne handling – en dukke lavet 

af garn. Det symboliserer et barn. Klubbens partnere er samfundet af Marijampolès Rimantas 

Stankevičius 'grundskole og Afdeling for beskyttelse af børns rettigheder fra Marijampolè 

Kommune. Aktionen fandt sted på byens centrale torv. 

 

Den 3. december 2016 organiserede Zontas kvinder en handling for handicappedes dag. 

Deres kager blev sendt til handicappedes hjem. 

 

For at fremme Zontas ideer plantede Marijampolè Zontaklub en krans af gule roser - det er en 

gave til vores by. Herefter plantede vi i maj 2017 en anden krans med 22 roser – der er 22 

medlemmer i vores klub. 

 

I 2017 arrangerede Marijampolè Zontaklub aktionen "Gaver til kvinder, der lige har født - 

bleer til babyer". Klubmedlemmerne besøgte ungdomsafdelingen på Marijampolè Hospital 

og forærede bleer til babyer fra de fattige familier. 

 

Det fortsatte projekt, som er organiseret af Vilnius Zontaklub, er at hjælpe de fattigste 

kvinder og til dem, der har mere brug for materiel hjælp, doneres ting, men i 

undtagelsestilfælde også finansiel støtte. Der arbejdes hovedsagelig med børnehjem, med 

centrene for børn i Vilnius og i andre distrikter. 

 

Alytus Zontaklub har startet et uddannelsesprojekt, der har fokus på vold i familien. 

Der er organiseret en række foredrag og samtaler. Projektet er organiseret sammen med 

medlemmer af den katolske kirke, foredragsholdere og psykologer. Ambassadernes hustruer 

fortæller om kvindens særegenheder. Om kvindens situation i familien og om moderens rolle 

i deres land. Zontas medlemmer har doneret billetter til en koncert for kvinder/mødre med 

handicappede børn. 

 

Hvert år den 25. november arrangerer Alytus Zonta klub aktion "Zonta siger nej til vold mod 

kvinder". 

 

 

MÅL: ADVOCACY 

 

Marijampolè Zontaklub har oprettet en velgørenhedsorganisation til støtte for unge og 

talentfulde piger. I 2016 grundlagde Marijampolè Zontaklub en pris for talentfulde piger og 

piger, der studerer musik – målrettet piger fra fattige familier. Takket være beløb, der blev 

indsamlet blandt klubbens medlemmer og beløb, som andre donerede til os, blev den 

talentfulde pige i stand til at deltage i en international konkurrence. 
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Marijampolè Zontaklub deltog i og støttede en velgørenhedsbegivenhed i Marijampolès 

County Lions Club. Midlerne blev doneret til organisationerne "Save the Children", 

Marijampolè Children's Day Centers, Marijampolè Žiburėlis Skole Multifunktionelle Center 

og til den litauiske sammenslutning af blinde og synshandicappede for at imødekomme deres 

særlige behov. 

 

Alytus Zontaklub organiserer velgørenhedsaftener med medlemmerne af Lions- og 

Rotaryklubber. 

 

I år organiserede ZC Vilnius medlemmer en konference, hvor berømte oplægsholdere gav 

foredrag og diskussion om emnet vold. 

 

 

MÅL: MEDLEMSKAB 

 

I 2017 er Marijampolè Zontaklub forøget med 2 nye medlemmer. Antallet af medlemmer er 

forhøjet med 10 procent. Marijampolè Zontaklub har 22 medlemmer. 

Vilnius Zontaklub mistede 6 medlemmer og fik 5 nye! Vi taler meget med vores bekendte og 

inviterer forskellige kvinder til vores arrangementer for at involvere flere nye medlemmer. 

Hvert medlem af klubben lykønskes individuelt i anledning af fødselsdage eller særlige 

præstationer. De får en gul rose. Der udpeges klubmedlemmer til særlig lykønskning efter 

størst fortjeneste. 

 

Alytus Zontaklub har en tæt kontakt med Kvinde Krisecenter, som ledes af et tidligere Zonta-

medlem. 

 

 

MÅL: RESSOURCER 

 

Area har ikke et ledelsesprogram. 

Få medlemmer bruger Zontas hjemmeside til ledelse og medlemskab. Alytus Zontaklub 

støtter ikke kampagnen HeForShe. 

 

ZC Marijampolè har doneret 105 USD til Zonta International Foundation. 

Sidste år havde Vilnius Zontaklub ikke nogen indkomst fra projekterne.  Det var 100 euro 

donationer fra ZI Rose-fonden. Vi skal øge nogle indkomster fra projekter, i så fald kan 

indkomst forventes. 

Et stigende antal nye medlemmer i Area og også mange offentlige arrangementer bidrager til 

at øge Zontas synlighed i samfundet. 

 

De litauiske klubber står over for de finansielle vanskeligheder – højt medlemskontingent. 

Vi tilbyder at sikre medlemmers optagelse af Zonta klubben. 

 

Den største præstation af vores klubber er bistanden til kvinder og piger med lav økonomi og 

lidt samarbejde med alverdens kvinder. 

 

Viduta Bačkierienė 

ZI D13 Areadirector 2016-2018 
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AD-rapport for Island for juni 2016 - maj 2017. 

 

1.  Der er i øjeblikket syv Zontaclubs på Island. Tre i Reykjavík og omegn, en i Borgarfjörður,  

en i Ísafjörður og to i Nord - Akureyri og omegn. 

2.  Det samlede antal medlemmer er 179. 

3.  Mål: Service. 

Området har ikke formået at oprette eller opretholde et projekt til målet "Forebyggelse af 

vold mod kvinder" gennem uddannelse. 

Alle klubberne har projekter, der fokuserer på kvinder og piger. Klubberne har fokuseret på 

kvindelige indvandrere og /eller flygtninge. Projekterne for udenlandske kvinder er 

forskellige som f.eks. at støtte i at studere islandsk og at støtte universitetsstudier for en 

udenlandsk kvinde. Også til støtte for "Kvinder af multikulturelt etnicitetsnetværk på Island". 

 

4.  Mål: Advocacy 

De to klubber i Akureyri deltager i kampagnen “Zonta Says No to Violence against women“ 

I november. De slutter med en „light walk“ i Akureyri. 

Den 24. oktober 2016 deltog vi i kvindemarcher over hele Island.  Kvinderne forlod arbejdet 

kl. 14:38 for at protestere mod ulighed i indkomst. 

Area har endnu ikke involveret mænd direkte i Zontaarbejdet, selvom mænd og venner af 

zontamedlemmer støtter og deltager i nogle arrangementer som f.eks. afholdte middage.  

 

5.  Mål: Medlemskab 

Klubberne uddeler priser til unge studerende, de finder en YWPA-studerende at udpege. 

Nogle studerende fra Universitetet i Island kontaktede  Area  i forbindelse med et projekt 

om støtteorganisationer. 

Alle klubber har et problem med medlemsrekruttering, og det er en stor opgave at bevare 

de medlemmer, vi allerede har. 

Der er ingen nye klubber i syne. 

 

6.  Mål: Ressourcer 

Vi har ikke gennemført ledelsesprogrammer hverken i Area eller på klubniveau. 

Vi skal støtte brugen af værktøjer fra Zontaweb om ledelse og medlemskab. 

De fleste klubber donerer den ønskede procentdel. 

 

De vigtigste succeser er seminarer vedr.  Endometriose, afholdt for de unge både i Reykjavík 

og i Akureyri.  Også deltagelsen i kvindeaktionen, hvor kvinder forlod deres  arbejdspladser 

over hele Island for at protestere mod ulighed i indkomst. 

 

De vigtigste udfordringer er at bevare vores medlemmer og få nye medlemmer. 

 

Lára G. Hansdóttir AD 2016-2018 
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Rapport fra AD Area 04 September 2017 
AD Mari Ramsten Vangdal 2016-2018 
 
Hvor mange klubber er i området? 9 klubber, men Bergen er "sovende" 
 
Hvad er det samlede antal medlemmer i området? 208 
 
Mål: Service 
Har området oprettet eller opretholdt et projekt i forhold til målet "Forebyggelse af vold 
mod kvinder" gennem uddannelse? Hvilke projekter? INGEN 
Har alle klubber projekter, der fokuserer på kvinder og piger? Har området været fokuseret 
på kvindelige indvandrere og/eller flygtninge, og i så fald hvordan? Alle klubber følger dette 
mål nu. 
 
Mål: Advocacy 
Har området haft begivenheder, store og/eller mindre til i forbindelse med kampagnen 
"Zonta siger nej til vold mod kvinder"? Hvilken begivenhed? Alle havde 
arrangementer/events, møder, omtalt i lokale aviser. 
Har området været i stand til at engagere mænd i Zonta sager? dvs. Er området / klubberne 
tilslutning til HeForShe-kampagnen? Hvis ja, hvordan? Ikke i øjeblikket. 
 
Mål: Medlemskab 
Har klubber været i stand til at introducere Zonta og Zonta stipendier til unge f.eks. 
Universitetsstuderende for at forsøge at rekruttere nye medlemmer? De forsøger at 
rekruttere medlemmer, men er ikke i forbindelse med universiteter eller andre 
uddannelsesinstitutioner. En klub har haft et møde på en grundskole. 
Hvad gøres for at øge medlemskabet og bevare de nuværende medlemmer? Er der nogen 
nye klubber i gang? Ingen nye klubber. Alle fokuserer på nye medlemmer, inviterer gæster, 
lave PR ved forskellige lejligheder. 
 
Mål: Ressourcer 
Er der gennemført ledelsesprogrammer i Area og i klubberne? I Area, nogle klubber. 
Bruger klubberne og medlemmerne værktøjerne fra Zontas hjemmeside om ledelse og 
medlemskab? Sandsynligvis nogle klubber, de bliver inspireret til at gøre det. 
Giver klubberne mindst 1/3 af den fond, der rejses til ZI Foundation? Ja 
 
Hvad er de vigtigste succeser i Area i løbet af det sidste år? At forhindre Bergen klubben i at 
blive nedlagt. 
Mange arrangementer, som giver Zonta et navn/gør Zonta synlig i forskellige områder. Én 
kandidat til Governor Elect! 
 
Hvad er de vigtigste udfordringer? Bergen klubben. At inspirere medlemmer til at påtage sig 
tillidshverv og poster. 
Noget andet du vil tilføje? Nej.  
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Ditrikt 13 Governor- Rapport 2015-16 

Distrikt 13 bestyrelse 

• Governor Eva Nielsen, ZC Esbjerg 

• Lieutenant Governor Ingibjörg Eliasdóttir, ZC Akureyri 

• Kasserer Berit Birkelund, ZC Næstved 

• AD area 01 Ella Schumann, ZC Roskilde 

• AD area 02 Ina Dagyte, ZC Vilnius 

• AD area 03 Gudrun Halla Gunnarsdóttir 

• AD Area 04 Norway Bente Halvorsen, ZC Egersund 

• Secretary Ruta Jasioniene, ZC Alytus 

Distrikts komiteer samt deres formænd: 

• Advocacy: Kristín Aðalsteinsdóttir, ZC Thorun Hyrna (area 03), Kristín Sigfúsdóttir, ZC Akureyri (area 03) 

• Amelia Earhart: Ljiljana Oosterkamp, ZC Haugesund (area 04) 

• Bylaws and Resolutions: Marianne Higson, ZC Stavanger (area 04) 

• Jane M. Klausman, Ruth Høgh, ZC Hillerød (area 01)  

• Membersip: Ingibjörg Eliasdóttir, ZC Akureyri (area 03)  

• Nominating: Ruta Jasioniene, ZC Alytus – elected at the 2015 District meeting. 

• Service: Anne Kühnell, ZC Roskilde (area 01) 

• UN/Council of ERurope: Astrid G. Eikstedt, ZC Trondheim (area 04) udnævnt 15.maj 2015 

• YWPA, Ruth Høgh, ZC Hillerød (area 01) 

Distrikt Webmaster: Sigrun Magnusdóttir, ZC Thorun hyrna (area 03) 

Distriktets Foundation Ambassador: Anne Kühnell, ZC Roskilde (area 01) 

Distriktets Parliamentarian: Jonna Hjeds, ZC Sønderborg (area 01) 

Distriktets historiker: Eva Nielsen, ZC Esbjerg (area 01) 

Distriktsbestyrelsens møder: 

• Møde no 5, September 17, LEGOLAND HOTEL AND CONFERENCE 

• Møde no 6, fælles møde for 2014-16 bestyrelsen og 2016-18 bestyrelsen. Sted: Litauen, 

Druskininkai, Konference hotel: SPA VILNIUS Time:  29. og 30. april 2016 

 

Breve til bestyrelsen (Board Letters): Governor benyttede disse breve til at opdatere 

bestyrelsesmedlemmerne: 

• September – December 2015; nummer 5 – 10.  

• Januar – Juni 2016; nummer 1- 3 

 

Newsletters: disse nyhedsbreve blev offentliggjort på Distrikt 13 s hjemmeside samt sendt til 

bestyrelsen og alle klubformænd 

• September – December 2015; 1 nyhedsbrev med nyt fra Distrikts konferencen 2015  

• Januar – juni 2016; nummer 1 - 3 
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Distriktets hjemmeside: marts – august 2016 var en travl periode for alle distriktets webmasters, da 

oplysninger skulle overføres fra gamle hjemmesider til den nye distrikts side. Den nye hjemmeside gik 

i luften 24. august 2016. Det var et bevidst valg, at overgangsperioden var kort. 

Arkiver: Det er ikke meningen at hjemmesiden skal være arkiv. De europæiske distrikts- historikere 

arbejder på at finde en fornuftig model for E-arkivering. 

Distrikts 13s papir arkivalier indtil 2015, såvel som Area 01 s papir arkiv og enkelte klubbers er nu 

sikkert opbevaret på Rigsarkivet i København. Zonta arkivet digitaliseres som et led i Rigsarkivets 

digitalisering. Der er ikke sat dato på, hvornår det sker. Afleveringen blev oprindeligt foretaget til 

Statsbiblioteket i Aarhus, Kvindehistorisk afdeling, men en ny aftale mellem dette bibliotek og 

Rigsarkivet har medført at papirerne nu er i Rigsarkivet. 

Vedtægter for Distrikt 13 blev vedtaget på Distriktsmødet I 2015. 

Kontingent til distriktet: distriktsmødet vedtog en forhøjelse. Fra 1. juni 2016 er 

distriktskontingentet 175 DKK. 

Zonta Internationals 63 Convention blev afholdt i Akropolis, Nice, Frankrig, 30. juni – 6. juli 2016. 

• Governor sendte til alle klubber et lille skrift med informationer, tips og tricks, for at hjælpe 

distriktets delegater, herunder Roberts Rules  

• Første arrangement for medlemmer af D-13 var et kort distriktsmøde 

• Sidste arrangement for Distrikt 13 var en lille sammenkomst I parken før conventions afsluttende 

gallafest. 

• 43 delegater med i alt 50 stemmer repræsenterede Distrikt 13.  

o Area 01: ZC Aarhus II and ZC Esbjerg var repræsenteret ved fuldmagt (proxy). 

o Area 03: ZC Borgafjordur, Uglar and ZC Isafjordur var repræsenteret ved fuldmagt (proxy). 

o Area 04: ZC Bergen var ikke repræsenteret hverken ved delegat eller fuldmagt.  

o Alle andre klubber var repræsenteret ved en eller flere delegater. 

 

Den 1 juni 2016 havde Distrikt 13 fire areas, hver med sit egen sprog og sin egen kultur 

• Area 01 med 21 danske klubber  

• Area 02 med 3 litauiske klubber  

• Area 03 med 7 islandske klubber  

• Area 04 med 9 norske klubber.  

• I area 01 blev en ny klub ZC Greve organiseret den 25. Maj 2016. Endnu en klub er ved at blive 

dannet på Bornholm. Klubber, der blev chartert mellem 1.april og 1. juni 2016 skulle kun betale 

kontingent for 2016-17 og derfor tællerde først  med i medlemsstatistikken fra dette Zonta-år. 

• Der er ikke dannet nye klubber I area 02, 03 and 04. På det sidste bestyrelsesmøde blev 

medlemssituationen og medlemsudvalgets arbejde drøftet. 

• Distriktet har mistet 2 klubber med forskellige begrundelser. ZC Skagen blev klar over, at de alene 

interesserede sig for lokale projekter- ikke altid kvinderelaterede, og ZC Selfoss medlemmer var 

blevet for gamle og på grund af beliggenhed er det vanskeligt at rekruttere nye medlemmer. 

• Distriktet har to officielle sprog: skandinavisk og engelsk. Det betyder, at alle dokumenter for 

distriktet skal udfærdiges på to sprog. 

 

Udgående governors kommentarer:  

• Nogle få klubber kæmper for ikke at måtte lukke. De vil antagelig behøve hjælp I perioden 2016-18  
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• Nogle klubber mister medlemmer. “Vi har for travlt” er en undskyldning, der meget ofte anvendes. 

Den dækker over, at nogle har mistet interessen for Zontas mål og arbejde, eller at der er 

uoverensstemmelser i klubben. Det er desuden en tendens i tiden, at korte projekter er mere 

tillokkende end lange forpligtende engagementer. Enkelte klubber har været meget dygtige til at 

tiltrække nye medlemmer – Marijampole, der har haft et meget lille medlemstal, er et eksempel på 

at øget fokus på medlemstilgang kan vende billedet.  

• Klubber uden aktive udvalg har vanskeligt ved at engagere medlemmerne I Zontas arbejde. 

• En håndfuld klubber har vanskeligt ved at besætte klubbens bestyrelsesposter. 

• Alle areas har vanskeligheder ved at finde kandidater til bestyrelses- og udvalgsposter.  

• Arbejdet i distrikts- udvalgene blev drøftet på det sidste bestyrelsesmøde, hvor den indgående 

bestyrelse deltog. Et af problemerne for udvalgene er, at afstandene gør det vanskeligt at mødes. 

Distriktet har ikke mulighed for - indenfor den nuværende økonomi -  at dække 

udvalgsmedlemmernes rejseomkostninger. Det er også et problem, at flere udvalgsformænd 

hverken deltager i distriktskonferencerne eller convention. Elektronisk kommunikation kan måske 

være vejen frem. 

Som governor har jeg savnet mere fokus på netværket samt drøftelser i areas og klubber 

• om kvinders rettigheder i en verden, der hurtigt forandres på grund af 

migration/flygtningestrømme/krige.  

• om forskellene mellem kvindeorganisationerne. Hvorfor er det lettere for nogle end for andre, 

herunder Zonta, at tiltrække medlemmer, og hvad kan vi gøre ved det. 

 

Det har været en fornøjelse at være governor for Distrikt 13. Tak til Distrikt 13 s medlemmer for jeres arbejde for at 

styrke kvinders stilling. 

 

Eva Nielsen, ZC Esbjerg 

D-13 Governor 2014-16 
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 Danmark Area 01 

Kirke Saaby den 21.8.2016 

AD´s rapport 2016 

Hvad er der sket i Area 01 siden vores landsmøde, der blev afholdt på LEGOLAND Hotel and 

Konferencecenter, Billund den 20.september 2015 i forlængelse af distriktsmødet? På 

distriktsmødet var vi 78 deltagere fra vores area og 73 til landsmødet – alle 21 klubber var 

repræsenteret. Fantastisk. 

 

På dette landsmøde modtog Mie Elholm Birkbak, der er PhD-studerende ved iNano på Aarhus 

Universitet, Zonta Danmarks legat på 50.000 kroner.  

I sit PhD-studium arbejder Mie med udvikling og nye teknikker til røntgentbilleddannelse for at 

opnå en bedre forståelse af knoglers nano- og mikrostruktur og med deres mekaniske 

egenskaber. Hermed kommer man et skridt nærmere forståelsen af, hvordan vi bedst muligt 

forebygger og behandler knogleskørhed.  

Mie afholdt sin forelæsning den 23. november 2015 på Aarhus Universitet. AD Ella Schumann 

deltog fra landsledelsen. Der var ca. 100 tilhører, hvoraf ca. 25 var Zontains. Altså fik mange 

unge fra Aarhus Universitet orientering om, hvad Zonta står for. 

 

I landsledelsens mål og strategi for dette biennium 2014-2016 skrev vi, at vi ønsker at vores 

arbejde bliver målt ud fra disse mål. 

 

Medlemmer: 

 Mål:  

At vi altid er over 600 medlemmer i area 01.  

At der er 10% flere medlemmer, der deltager i arrangementer som landsudvalgsmøder, 

lederseminarer, SU-møder, landsmøder, distriktsmøder og Convention. 

At alle klubber er repræsenteret ved landsdækkende og internationale medlemmer.  

At klubberne tiltrækker yngre medlemmer samt fastholder de nuværende medlemmer 

 

Vi nåede desværre ikke helt de 600 medlemmer, men det er stadig værd at arbejde på. Vi er dog 

25 flere medlemmer end sidste år. Nu i alt 578. 

 

Jeg vil anbefale alle klubber at deltage både i nationale- og internationale møder.  

 
Samtidig med at vi skal byde velkommen til nye medlemmer, skal vi også passe godt på 

nuværende medlemmer. 

Siden sidste landsmøde har Nina Damgård og Else Marie Madsen begge fra Zonta klub Vejle 

holdt 25 årsjubilæum. Ninna Møller og Anette Sauel fra Odense holdt 30 års jubilæum. Og 

Lisbeth Løvenov fra Kbh. I har været medlem i 40 år. Tillykke til alle.  

 

Klubber: 

Mål:  

At etablere mindst to nye klubber i dette bienium. 

 

Area 01 har fået en ny zontaklub. Den 25. maj 2016 holdt Greve Zontaklub stiftende 

generalforsamling og blev chartret den 2. juni 2016 med klubnummer 1955. Der er 18 nye 
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entusiastiske og spændende kvinder repræsenteret med mange forskellige brancher. 

Aldersspredningen er super - den yngste er født i 1976 og den ældste er fra 1957 - flertallet er 

født i 1960´erne. Klubbens hjemmemøder finder sted i Greve Borgerhus.  

     

Landsudvalget arbejder ivrigt på en ny klub på Bornholm. De har god kontakt til adskillige 

potentielle medlemmer.  

 

Projekter: 

Mål: 

At klubberne donerer 1/3 af deres donationer til lokale projekter, 1/3 til lands projekter og 1/3 til 

Zonta International Foundations projekter.  

At alle medlemmer i Danmark er bekendt med lokale, nationale og internationale projekter  

At De danske Zontaklubbers samlede bidrag til Zonta International Foundation stiger med 2% i 

forhold til sidste biennium. 

 

Zontaklubber i area 01 har tilsammen givet 3.063.217,00 kr. til nationale og internationale 

projekter. Det er da super flot. 

Til Zonta International Foundation har area 01 givet 991.340,00kr. 

Det er tæt på 1/3 af donationerne, der er gået til ZIF. 

 

Som I ved, er der afholdt rigtig mange spændende arrangementer i klubberne. Der bliver især 

solgt mange gule roser i forbindelse med 8. marts. Men jeg kunne godt tænke mig at høre om 

flere arrangementer i forbindelse med ”Zonta says no”.  

 

Inge-Lise Søbjerg fra Køge har indledt et samarbejde med en gartner, så vi igen kan købe 

rosenplanten Zonta, der blomstre med mange gule roser. Roserne kan køber via vores 

hjemmeside, og der går 30% af prisen til Zonta for hver rose. 

 

Et af de meget flotte arrangementer var da Zonta klub Kbh I holdt deres 80 års fødselsdag den 

15. november 2015. Der kan læses om arrangementet på hjemmesiden. 

 

Landsprojektudvalget har besøgt både GirlTalk og ”Tør du tale om det?” der er de to store 

projekter, som vi støtter i år. Flere klubber har haft besøg af Anne Berg fra GirlTalk, og det har 

været en succes. Det har været afholdt som åbne møder og gerne på uddannelsessteder, så unge 

hører om GirlTalk´s arbejde. Anne kommer gerne ud til flere klubber. 

 

Kommunikation og PR: 

Mål:  

At alle medlemmer er bekendt med Zontas formål og organisationsopbygning  

At både medlemmer og ikke medlemmer er bekendt med Zontas projekter både lokalt, nationalt 

og internationalt  

At vi har en hjemmeside, der er informativ og som medlemmerne har lyst til at bruge  

At synliggøre Zontas arbejde for at forbedre kvinders vilkår både lokalt, nationalt og 

internationalt  

At Zonta Danmark deltager aktivt som en naturlig aktør i kvindepolitiske forhold 

 

AD Ella Schumann har besøgt alle de klubber, der har vist interesse. På møderne har målet været 

at udveksle erfaringer fra klub til klub, at orientere om Zontas formål og organisationsopbygning 

og fortælle om nationale og internationale projekter. 

 

Vi er i fuld gang med at indføre en ny, billigere, smartere og nemmere hjemmeside. Det er 

webudvalgets flotte arbejde hjulpet af Lone Christensen og Xenia Nedergaard begge fra Kbh II 

og Berit Birklund fra Næstved, der alle tre har fungeret som ressourcepersoner.  

Hjemmesiden etableres sammen med de andre tre area og distrikt 13. Past govenor Eva Nielsen 

fra Zonta Esbjerg er den koordinerende person, der styrer processen med indføring af den nye 
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hjemmeside i hele distrikt 13. Den nye hjemmeside går i luften den 24. august 2016. Tak til alle 

for det store arbejde. 

 

Vi har fået produceret de zontakort, som mange har efterspurgt. De er gratis for klubberne. 

Nogle klubber har fået kortene på SU-mødet. Resten af kortene er hos AD Lisbeth Løvenov, der 

kan I få flere kort. 

 

Vi har sørget for at Zontains i DK kan købe eget zontavisitkort på hjemmesiden. Visitkortene vil 

indeholde klubnavn, fornavn og efternavn, titel, adresse, postnummer og by, land, mobilnummer 

og email. 

 

De sidste to år har Zonta været i pressen ca 400 gange i år. Klubberne er især blevet rigtig godt 

til at nævne Zonta i forbindelse med runde fødselsdag, indsættelse af ny klubformand og lokale 

aktiviteter.  

 
Women Deliver afholdtes i København den 16.-19. maj 2016. En konference, der fokuserer på 

vold mod kvinder. Vi havde fået en stand i det mini folkemøde, der er knyttet til Women 

Deliver, den 18.maj i H. C. Andersen Slottet i Tivoli. Her kom deltagerne fra Women Deliver på 

besøg. Landsledelsen landskasserer Mette Blom, viceAD Lisbeth Løvenov og AD Ella 

Schumann stod på Zontas stand og fik fortalt om Zonta og vores projekter til rigtig, rigtig mange 

mennesker fra mange lande, og delt mange foldere ud. Der kom også Zontains fra andre lande 

hen og hilste på os. 

 
Venlig hilsen 

Afgående AD 

Ella Schumann 
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ZI D13 02AD rapporterer 2015-2016  
 

Medlemskab 
Marijampole ZC og Vilnius ZC gjorde stort arbejde i area 2 for at rekruttere nye medlemmer i 

klubberne (Marijampole fra 7 (2014) til  20. (2016), Vilnius fra 13 (2014) til  20. (2016)) . Alytus 

ZC også er i gang med at finde nye medlemmer (denne klub  havde 27 medlemmer i 2014, men  

tabte 4 medlemmer i 2014-2015  og 3 i 2015-2016. - I 2016 har den 20 medlemmer. 

Konklution: area 2 i bienum 2014-2016 har vokset - fra 47 medlemmer til 60 (7 led mere i 

Vilnius ZC, 7 mindre i Alytus ZC, 13 mere i Marijampole)- indsats er generelt mere end 5 

procent i planer med D 13 ! 

Alle litauiske Zonta klubber har problemer med at finde unge nye medlemmer. Alle klubber har 

planer for rekruttering. 

Landsmøder 

I denne bienum AD fokuseret på ansigt til ansigt arbejde med landsledelse og klubber i area 

2. 

I Zonta år 2014-2016 02 AD organiseret  2 landsledelsemøder, hjalp med at organisere  

D 13 ledelsesmøde i Vilnius (Oktober 2014), organiseret møde med ZI president M. Østergaard i 

Vilnius universitet (Oktober 2014). 02 area board - 1 landsmøde i Vilnius, Vilnius universitet 

(30. maj 2015). 

I 2015-2016 Zonta år 02 AD organiseret area landsledelsemøde i Pazaislis (9 Oktober) og i 

Kaunas 7 april 2016. 02 landsledelse - landsmøde i Vilnius, historisk City Hall (18 november). I 

dette områdemøde blev Viduta Backieriene (Marijampole ZC0) valgt AD 2016-2018, vice AD 

2016-2018 Roma Grabiene (Alytus ZC), kasserer 2016-2018 Dainora Svitojiene (Marijampole 

ZC). 

 

Advocacy (navne og datoer for arrangementer) 

Alle advocacy handlinger er på linje med den strategiske plan på 02 område, udarbejdet af 02 

AD og vedtaget i ledelse- og landsmøder. 

Area 02  (AD) har gode kontakter med afdelinger i andre internationale kvindeorganisationer i 

Litauen, for eksempel med “Women graduated  International”. Vi organiserer sammen offentlige 

relations, arrangementer og osv 

 

ZC fokus på kvinders og pigers spørgsmål (forbedring af kvinders rettigheder -. Alytus og 

Marijampole ZC er organiserede seminars, Vilnius ZC- rundt bord  med Kulturministeriet LR 

 

Litauiske klubber sender deres budskaber til nationale og lokale medier - prioritet i aviser og TV 

og har resultative spørgsmål-artikler, tv-udsendelser.  

 

Alle tre litauiske Zonta klubber deltog i District-konferencen i Billund 2015 ved fuldmagt 

(proxy), 02 AD og D13 sekretary deltog personligt. 02 AD. havde (forberedt og styret) værksted 

”Nyt niveau for at skabe af Zonta ånd”/spirit 
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Alle klubber har en form af arrangementer for den 8. marts. 

  

Alle lokale projekter af litauiske ZC fokuserer på kvinders og pigers spørgsmål. Marijampole ZC 

- støtte til kvinder, der har uhelbredelige børn / piger. Nyt projekt i 02 området, som blev 

vedtaget i området møde 18. november 2015 - ”Piger skrive digte om deres fremtid i Europa” - 

er forberedt vejledning af realisering af projektet, med kommunikations- og experimentel 

aktiviteter. Alle klubber ønsker at udvikle relationer med andre ZC i D13 (første skridt - med 01 

områdets klubber, København I og III, Roskilde) på grundlag af samarbejdsprojekt 

 

To velgørenhedsarrangementer Alytus ZC (2014,2015 med Rotary og Lions klubber) 

velgørenhedsarrangementer Marijampole ZC (2014) Alle klubberne give penge til lokale 

projekter.  

02 område ZC have Zonta siger NO-arrangementer i november for eksempel Alytus ZC seminar 

i Alytus kommune hall (25 november 2015). 

 

Fundraising arrangementer  

Donationer til ZIF og interaktion med District Foundation ambassadør er færdig. 

 

Kommunikationen mellem 02 AD og Governor D13  var meget intensiv - omkring 10 

elementer pr måned  

Webside af D13 er godt organiseret og nyttig,  ZI webside - for svært  at bruge, især for mange af 

de ældste medlemmer. 

02 AD. offentliggjort en artikel om nyhedsbrevet af D 13, vil det være nyttigt at have alle 

dagsorden af newsletters for 2015-2016 Zonta år og hver AD burde offentliggøre mindst 2-3 

information om livet i sit område. 

 

Ina Dagyte, AD 02, 2014-2016 
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AD	2014-2016	i	Distrikt	13,	Area	03,	Island	
Guðrún	Halla	Gunnarsdóttir,	ZC	of	Reykjavík	
	
Årsrapport	for	2015-116	(indtil	ZI-konventionen	i	Nice,	Frankrig,	sommeren	2016)	

1.	 Medlemskab	i	maj	2016	var	186	medlemmer	i	område	03.	Tre	klubber	i	Island	(ud	af	otte)	har	
for	få	medlemmer:	Fjorgyn-Isafjordur;	Ugla-Borgfjord	og	Selfoss.	Disse	klubber	har	én	ting	til	fælles:	
De	er	alle	beliggende	langt	fra	hovedstaden	Reykjavik	 i	knapbefolkede	områder,	hvor	befolkningen	
måske	 ikke	er	 stor	nok	 til	 at	 fodre	en	Zonta-klub.	 I	 Isafjordur	og	Borgarfjordur	er	der	en	udsving	 i	
antallet	af	befolkninger,	folk	bliver	kun	i	få	år	i	området	og	derefter	flytter	de	til	andre	dele	af	landet	
for	bedre	 job	eller	at	bo	 i	Reykjavik.	 I	 Isafjordur	 siger	de	nu,	at	kvinder	er	mere	 interesserede	 i	at	
deltage	i	andre	klubber	end	Zonta.	Klubberne	i	Akureyri	organiserer	normalt	årligt	åbne	møder,	hvor	
de	inviterer	gæsterne	til	at	komme	og	lære	om	ZONTA.	Normalt	går	der	nogen	sammen	med	Zonta	
efter	mødet.	Vi	starter	nu	forberedelser	til	åbne	møder	på	ZONTA	i	efterår	i	alle	dele	af	landet,	hvor	
der	er	Zonta	klubber.	ZC	Ugla	i	Borgarfjordur	har	skrevet	artikler	i	lokale	papirer	for	at	forsøge	at	få	
flere	medlemmer	og	den	8.	marts	2016	uddelte	de	en	gul	 rose	 til	 folk,	der	gik	 forbi	hos	de	 lokale	
butikker.	

2.	 Klubbestyrelser	-	nedlægning	af	en	klub.	De	fleste	klubber	har	i	nogen	tid	haft	problemer	med	
at	finde	egnede	kandidater	til	klubbrættet,	men	for	det	meste	at	finde	en	klubpræsident	eller	kasserer.	
På	 Selfoss	 klubbens	 generalforsamling	 den	 1.	 maj	 2016	 stemte	 de	 om	 at	 ophæve	 klubben,	 og	
resultatet	blev	at	klubben	i	Selfoss	blev	nedlagt,	43	år	efter	grundlæggelsen.	Zonaklubben	i	Reykjavik	
har	haft	nogle	vanskeligheder	i	de	sidste	år	med	at	finde	kvinder,	der	er	villige	til	at	blive	præsident	
for	klubben,	men	de	har	altid	lykkedes	i	sidste	ende.	Her	er	årsagen	også	høj	alder	af	medlemmer	og	
dårlige	helbred.	I	Isafjordur	har	det	også	været	svært	at	danne	klubbor	i	de	sidste	år.	Der	er	ikke	taget	
særlige	metoder	på	områdets	niveau	for	at	hjælpe	dem,	men	AD	er	kommet	til	møder	med	klubbor	
eller	klubmedlemmer,	når	de	bliver	spurgt.	

3.	 Opstilling	af	nye	klubber.	 I	nogle	år	har	Zonta-klubben	Thorunn	hyrna	 i	Akureyri	 forsøgt	at	
danne	en	E-klub	i	det	østlige	Island,	hvor	der	ikke	er	nogen	Zonta	klubber.	Men	det	har	ikke	lykkes,	så	
ingen	 klub	 i	 Island	 forsøger	 at	 etablere	 en	ny	 klub,	 hverken	en	 E-klub	eller	 en	normal	 Zonta-klub.	
Hvorfor	det	ikke	fungerede,	vi	ved	ikke,	men	det	kunne	være	den	lave	samlede	tæthed	af	befolkningen	
på	Island	eller	kun	de	skiftende	tider	i	samfundet.		

4.	 I	område	03	kan	vi	sige,	at	byrådet	fungerer	som	et	områdeudvalg	med	formændene	fra	alle	
klubber,	der	sidder	på	bordet	med	AD.	Vi	har	nu	et	særligt	områdeudvalg	for	hjemmesiden,	og	vi	har	
også	et	områdeudvalg	for	lov.	Vi	har	normalt	medlemmer	i	nogle	af	distriktskomiteerne	som	YWPA,	
JMK	og	AE.	3	klubber	i	området	har	ansvaret	for	at	finde	gode	kandidater	til	at	blive	nomineret	til	disse	
tilskud:	Thorunn	hyrna	for	YWPA,	Ugla-Borgarfjordur	til	 JMK	og	Zonta	club	Reykjavík	 for	AE.	Vi	har	
nomineret	en	pige	hvert	år	til	YWPA-tilskuddet	i	denne	biennium,	men	ikke	for	de	andre	tilskud.	

5.	 Landsmøder	afholdes	hvert	andet	år,	altid	samme	år	som	distriktsmødet.	Vores	område,	der	
møder	denne	biennium,	var	i	Reykjavik	17.-19.	April	2015.	

6.	 Distriktsmøder	 og	 konventioner.	 Mere	 end	 30	 Zonta-medlemmer	 fra	 Island	 deltog	 i	
distriktsmødet	i	Billund,	Danmark	i	september	2015.	I	sommeren	2016	deltog	næsten	20	Zontians	fra	
Island	i	konventet	i	Nice.	

7.	 Andre	møder	
I	de	sidste	år	har	1-3	 islandske	zontiere	deltog	 i	det	årlige	FN-møde	om	kvinder	(CSW)	 i	New	York.	
Zonta	på	Island	har	også	haft	nogle	repræsentanter	i	møder	til	de	officielle	forberedelser	af	100	års	
jubilæum	for	kvinder	med	stemmeret	i	Island.	
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8.	 Seminarer	
Område	03	har	ikke	afholdt	nogen	seminarer	denne	biennium	i	sit	navn,	men	nogle	klubber	i	området	
har:	

a) ZC	Akureyri	har	afholdt	mange	seminarer	eller	andre	arrangementer:	
b) 8.	marts	2015	et	åbent	møde	i	Akureyri	
c) 19.	juni	2015	deltog	de	med	andre	kvindeklubber	i	100	års	jubilæum	for	kvinders	stemmeret	

på	Island.	Mange	tusinde	kvinder	var	til	stede.	
d) 24	oktober	2015	organiserede	de	med	ZC.	Thorunn	Hyrna	og	Center	for	Ligestilling	et	program	

på	 grund	 af	 "den	 islandske	 kvindedag"	 (der	 startede	 for	 40	 år	 siden).	 De	 lagde	 også	 et	
mindesmærke	på	huset,	hvor	den	første	kvinde	stemte.	Over	60	deltagere.	

e) 8.	marts	2016	afholdt	det	et	 åbent	møde	 i	 samarbejde	med	Thorunn	Hyrna	og	Center	 for	
Ligestilling	om	emnet	"Hæve	børn	i	ligestillingens	ånd".	Over	100	deltagere.	

ZC	Ugla	var	ansvarlig	for	årsmødet	for	alle	Zonta	klubber	i	sydvest	Island	og	det	var	en	dejlig	oplevelse	
i	Akranes	den	22.	oktober	2015.	

9.	 	Lederskabsuddannelse	
AD	holder	ledelsesmøder	hvert	efterår	og	nogle	gange	oftere	i	forbindelse	med	områdsmøder.	Målet	
er,	at	alle	medlemmer	af	klubbrædderne	ved,	hvad	der	forventes	af	dem,	og	hvordan	Zonta-systemet	
fungerer.	Jeg	anbefaler,	at	denne	form	for	møder	fortsættes.	De	fleste	klub	præsidenter		har	gerne	
information	e-mails	på	Zonta,	men	antallet	af	mail	skal	begrænses.	De	bad	om	en	bedre	webside	og	
mere	kommunikation	på	internettet,	og	der	er	foretaget	ændringer.	
	
10.	 Advocacy,	service	projekter	og	fundraising	arrangementer	

a) ZC	Akureyri	har	plukket	blomster	i	sommeren	2015	og	2016	for	et	medicinsk	/	kosmetisk	firma	
og	sælger	også	brugte	ting	på	Akureyri	festival	i	slutningen	af	august	2014	og	2015,	og	de	har	
fået	nogle	penge	ud	af	 dette.	 I	 de	 sidste	2	 år	 har	de	 givet	penge	 til	 et	 islandsk	 kursus	 for	
udenlandske	kvinder	med	små	børn	i	Akureyri.	De	har	også	givet	penge	til	"Aflið"	et	center	i	
Akureyri	for	kvinder,	der	overlever	af	vold	og	til	en	kræftinstitution.	

b) ZC	Sunna	holder	"en	fabelagtig	kvinders	aften"	hver	vinter	og	et	lotteri	til	at	samle	penge	til	
deres	projekter.	De	har	betalt	til	en	organisation	på	forældre	og	børn	(bøger).	

c) ZC	Reykavík	har	haft	et	julemarked	i	skoven	nær	Reykjavik,	der	sælger	håndlavede	produkter	
fra	medlemmerne	 og	 giver	 penge	 til	 "Drekaslóð",	 som	er	 en	 organisation,	 der	 forsøger	 at	
hjælpe	kvinder	og	piger	til	at	hæl	efter	fysisk	overgreb.	

d) Selfoss	og	Ugla	har	givet	præmier	til	skolepiger	på	deres	lokale	gymnasier.	
	
11.	 	Donationer	til	ZIF	og	interaktion	med	Distrikt	Foundation	Ambassador	-	efter	min	viden	giver	
de	fleste	af	klubberne	en	donation	til	ZIF.	

12.	 Kommunikation	
AD	kommunikerer	med	klubber	og	udvalg	ved	e-mails	og	telefonopkald,	hvis	der	 ikke	er	svar	på	e-
mails.	AD	besøger	alle	klubberne	mindst	en	gang	i	hendes	biennium	og	kommer	på	anmodninger	til	
enhver	tid,	hvis	det	er	nødvendigt	til	klubmøder	eller	klubborets	møder.	
	
En	fælles	hjælp	fra	alle	Zonta	klubber	i	området	og	alle	interesserede	Zonta	medlemmer	er	nødvendig	
for	at	øge	antallet	af	Zonta	medlemmer	 i	alle	klubberne	på	 Island.	Men	det	vigtigste	arbejde	er	at	
bevare	gode	medlemmer	og	få	dem	alle	interesserede	og	aktive	i	Zonta	arbejde	på	alle	niveauer,	dvs.	
klubben,	området,	distriktet	og	internationalt.	
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AD-rapport fra Area 4  2015-16. 
Styremøter i ZN: 
Styret har bestått av: 
AD:  Bente Halvorsen  Egersund og Omegn 
Vise-AD: Mari Ramsten Vangdal Oslo 
Sekretær: Randi Holmen  Egersund og Omegn 
Kasserer: Thrine Seglem  Egersund og Omegn 
 
Mål for styret i ZN 2014-16: 

- Kommunisere jevnlig gjennom  styremøter / telefonmøter / e-post. 
- Arrangere Ledermøter /Landsmøter. 
- AD skal sende ut AD-brev annenhver måned. 
- Gi informasjon fra overstående ledd til Presidentene. 
- Inspirere og følge opp styrene til å skrive egne mål for klubben ut fra ZIs mål og 

visjon. 
- AD skal besøke alle 9 klubbene i løpet av perioden. 
- AD skal gi informasjon tilbake til D-13 innen fristene  
- Styret skal ha god kommunikasjon med alle presidentene / klubbstyrene. 
- Styret skal følge opp arbeidet med å forbedre web-sidene. 

 
Viktige saker har vært: 

- Rekruttering / rekrutteringsplan 
-  forberedelse til leder/lands /distriktsmøter og ang. saker til Convention.  
- Økonomi og økonomistyring i klubbene 
- Aktivitetsplan for klubbene 
- Vedtekter 
- Lederopplæring  

 
Klubber: 
 
 Medlemmer 

2014 
Medlemmer 
2016 

 Gitt til 
ZIF 

Bergen 34 24 - 10 10000 
Egersund 46 47 +1 90712 
Haugesund 26 20 -6 10000 
Oslo 21 19 -2 5000 
Sandnes og Jæren 24 23 -1 15000 
Sauda 22 18 -4 10060 
Stavanger 19 23 +4 20000 
Trondheim 31 29 -2 20000 
Ålesund 
Sum 

19 18 -1 30333 
211105 

 
Aktivitet i klubbene: 
 
AD har besøkt 8 av 9 klubber i løpet av perioden. Jeg vil besøke Oslo til høsten! 
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Jeg har opplevd å blitt veldig godt mottatt av engasjerte og inkluderende Zontasøstre 
som brenner for klubben sin og det Zonta står for. 
De fleste klubbene er synlige i nærmiljøet med mange forskjellige aktiviteter for å samle 
inn penger til prosjekter. 
Alle klubbene har lokale prosjekter som de bidrar med midler til, og alle overfører også 
minst 1/3 av innsamlede midler til ZIF. 
Klubbene er fokusert på at midlene skal gå til prosjekter som har kvinner og jenter som 
målgruppe. 
 
Noen klubber har hatt arrangement ut fra ”Zonta says NO to violence against women 
and girls”. Dette prosjektet vil bli videreført, og jeg håper enda flere klubber klarer å 
delta i neste periode. 
 
Klubber som har aktive komiteer, har et sterkere grunnlag å stå på både når det gjelder 
å arrangere inntektsbringende aktiviteter, rekruttering og medlemspleie. 
Styret er da et koordinerende ledd med overordnet ansvar, men medlemmene har også 
et ansvar for at klubben er levende og i tråd med Zontas ”vision and mission”. 
 
To klubber har problemer med rekruttering og å til å få til rokkering i styret. Som AD er 
jeg bekymret når en president må sitte for lenge og ingen vil overta! 
 
Det samme gjelder når planarbeidet for rekruttering ikke blir prioritert. Det klubbene 
som har vokst eller har et stabilt medlemstall, har jobbet for å få nye medlemmer! 
 
Nye klubber: 
Det har ikke lykkes å opprette nye klubber i denne perioden. 
 
Ledermøter: 
Ledermøte i Billund sept. 2015. 

o Lederutvikling 
Ledermøte på Sola febr. 2016. 

o Rekruttering 
o Motivasjonsforedrag / selvutvikling 

Alle møtene har inneholdt elementer av lederopplæring /opplæring av styret med 
temaer som : 
Aktivitetskalender for Zontaåret, huskeliste for overgangsmøte til nytt styre, bruk av 
internettside og Google. 
Klubbene har rapportert fra sin aktivitet ut fra medlemsutvikling, lokale prosjekter, 
Zonta says NO og gode ideer til prosjekter for å få inn penger. 
ZNs regnskap og budsjett har vært lagt fram og gjennomgått, og kasserer har gitt 
klubbene rutiner for god økonomistyring. 
Vedtaket på Landsmøtet ang. styrking av ZNs økonomi gjennom midlene fra 
reisekontoen, har gjort det mulig for AD å besøke klubbene. 
 
Distriktsmøte: 
Distriktsmøtet i 2015 ble holdt i Billund. 30 medlemmer fra ZN deltok. 
Viktige saker: 
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- Margit Webjörn satte fokus på advocacy ang. menneskerettighetene er lik 
kvinners rettigheter. 

- Kontingenten ble økt fra 130 til 175 Dkr 
- Eva Nielsen presenterte Distriktets historie i bokform 
- Ingen fra Area 4 i Nominasjonskomiteen! 
- Workshops med aktuelle Zontatemaer. 

 
Komiteer i ZN: 
 Informasjonskomiteen: 
 På Landsmøtet i Egersund i 2014 ble Presse-komiteen og Inernett-komiteen slått 
 sammen til en Informasjonskomite med 5 medlemmer. Leder: Wenche Olstad , 
 Stavanger Zontaklubb. 
 Oppgaver: Videreføre arbeidet med web-siden. Fra våren 2016 ble komiteen 
 ansvarlig for implementering av ny webside fra Word-press.  
 
 Organisasjonskomiteen: 
 Organisasjonskomiteen har ikke fungert, mye p.g.a. personlige forhold for 
 medlemmene. 
 
 Amelia Earhart komiteen: 
 Ingen kandidater er rapportert inn. 
 
 Som AD har jeg hatt et sterkt ønske om å få medlemmer til å ta på seg ansvar for 
 å få liv i Jane M Klausmann- og YWPA-komiteen på ZN-nivå. 
 Presidentene er oppfordret til å melde inn kandidater til valgkomiteen. 
 
Prosjekter: 
ZN har hatt ”Fistula-prosjektet i Liberia” som landsprosjekt. En fast sum fra 
medlemskontingenten er øremerket dette fellesprosjektet. 
 
Bidrag til ZIF 
Alle klubbene gir minst 1/3 av innsamlede midler til ZIF. 
PÅ Convention i Orlando mottok Egersund og Omegn Zontaklubb plakett for sitt store 
bidrag til ZIF. 
I tillegg er det nå flere medlemmer som gir private donasjoner til ZIF.  
 
Zonta og FN. 
Astrid Grude Eikseth fra Trondheim er leder for FN-komiteen i D-13. 
Hun fikk stipend fra Fokus for å delta på FNs Generalforsamling i Geneve i oktober 2015. 
Hennes informasjonsbrev er delt med Zontamedlemmene og har bidratt til en større 
innsikt og forståelse for FN og Zontas forbindelse til FN. 
 
Medlemskap i Fokus 
ZN er medlem i Fokus, som er en paraplyorganisasjon for organisasjoner som jobber for 
kvinnesaker i Norge. 
ZNs representant i Fokus er Gro Ramsten Wesenberg fra Oslo. 
 
Juni 2016 Bente Halvorsen, AD 
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