
 
 

Vedtekter for Zonta Norge, Area 04. 
 
 
§1 
Zonta Norge er etablert som en forening av Zontaklubber i Norge (Area 4) innenfor Zonta 
International District 13. 
 
§2 
Zonta International Bylaws og Zontas distriktsmanual er styrende dokumenter og ligger til grunn 
for disse vedtektene. 
 
§3 Vedtektsendringer. 
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på Landsmøtet. Vedtektene må ikke inneholde noe som 
strider mot Zonta Internationals Bylaws eller mot Distriktsmanualen. AD er ansvarlig for at 
endringer vedtatt på Convention og i District 13 blir innarbeidet i disse vedtektene. 
 
§4 Ledelse 
Området ledes av en Area Director ( AD) og vice AD som starter sin periode ved avslutningen av 
Convention i partallsår. AD utpeker selv sekretær og kasserer for perioden. 
Disse fire utgjør Zonta Norges styre. 
 
 
Area Director (AD) velges av Landsmøtet og sitter i 2 år. 
 

 AD rapporterer til District Governor og er en del av Distriktsstyret. 

 For å være valgbar, må AD ha vært klubbpresident i minst 1 år, være medlem av en 
Zontaklubb i området, hatt verv i et klubbstyre / og eller ha vært leder av en 
områdekomité. 

 
Vice AD velges av Landsmøtet og sitter i 2 år. 
 

 For å være valgbar må Vice AD ha vært klubbpresident i minst 1 år, være medlem av en 
Zontaklubb i området, hatt verv i et klubbstyre og / eller vært leder av en områdekomité. 

 Stiller til valg som AD i den neste 2-årsperioden. 
 



AD og Vice AD må være medlem av forskjellige klubber. De kan ikke umiddelbart gjenvelges til 
samme verv. 
 
§5 Landsmøtet, forretningsdel 
 

 Landsmøtet er det høyeste beslutningsorgan for norske Zontaklubbers virksomhet. 

 Landsmøtet holdes i oddetallsår, seinest 15. november. 

 Landsmøtet gjennomføres i regi av en norsk klubb, som har ansvaret for den sosiale delen 
av Landsmøtet. 

 Dato for Landsmøtet skal kunngjøres senest 5 måneder før gjennomføringsdato.  

 Påmelding til Landsmøtet skal skje på eget skjema 

 Hver klubb velger delegater til Landsmøtet etter regler vedtatt på siste Convention. Hver 
delegat har 1 stemme. 

 Antall delegater: 
o Klubbens medlemstall til og med 30 gir 1 delegat 
o Fra 31-60 medlemmer gir 2 delegater 
o Over 60 medlemmer gir 3 delegater 

 Fullmaktsskjema som oppgir klubbens delegat (er) eller proxy (stedfortrederfullmakt) og 
vararepresentanter skal sendes til Områdesekretæren senest 14 dager før møtet. Det er 
bare klubber som har innsendt fullmaktsskjema som har stemmerett. 

 Delegatene kan bære proxy fra en annen klubb, men ikke mer enn 1 proxy pr. delegat.   
Proxy skal gis via fullmaktsskjemaet . 
Klubber som sender proxy må dokumentere betalt den til enhver tid gjeldende proxyavgift 
til kasserer i mottakerklubb før Convention, Distrikts- og Landsmøte for at mottakerklubb 
har stemmerett.  

 Forslag til saker som klubbene ønsker skal behandles på Landsmøtet, skal være AD i hende 
60 dager før møtet. 

 Innkalling til Landsmøtet sendes ut av AD senest 40 dager før møtet. Med innkalling skal 
det også følge dagsorden og valginnstilling. 

 AD fungerer som saksforbereder for Landsmøtet. 

 Alle klubbmedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett. 

 I henhold til frist oppgitt av AD, skal klubbene sende inn klubb- og regnskapsrapporter på 
eget skjema. 

 
§6 Landsmøtets oppgaver 
 

o Valg av møteleder 
o Valg av referent 
o Valg av person til å undertegne referatet sammen med AD. 
o Framlegge årsmelding og årsregnskap for 2-årsperioden i Område Norge, 
o Framlegge revisors beretning for samme tidsrom. 
o Framlegge forslag til budsjett for Område Norge for neste 2-årsperiode. 
o Fastsette årskontingent og proxyavgift  for Område  Norge. 
o Valg i henhold til §9, alle verv er for 2 år. 



o Valg av arrangørklubb for de neste 2 Landsmøtene Møtet skal gå på omgang mellom 
klubbene. 

o Innkomne saker. 
Saker som ikke er oppført på dagsorden, kan ikke drøftes eller settes under avstemming. 
Referat fra Landsmøtet godkjennes av AD og gjøres tilgjengelig for klubbene innen 6 uker etter 
møtet. 
Protokoll fra alle Landsmøter oppbevares av AD. 

 
 
§7 Ekstraordinært Landsmøte. 

 
Ekstraordinært Landsmøte avholdes dersom AD eller minst 2/3 av klubbene krever det. 
Ekstraordinært Landsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen følger 
dagsorden. 

 
 
§8 Landsmøtets sosiale del. 
 

Arrangørklubben for Landsmøtet oppretter et utvalg som foreslår det praktiske og sosiale 
arrangementet i forbindelse med Landsmøtet. Dato for Landsmøtet skal kunngjøres av 
arrangørklubben minst 5 måneder for gjennomføringsdato. Senest 40 dager før møtet og 
sammen med sakspapirene, sendes en oversikt over programmet for Landsmøtedagene. Alle 
Zontamedlemmer kan delta på Landsmøtet uten å være delegat. 
 
 

§ 9 Valg 
 
Alle valg er for 2 år, og følgende posisjoner skal fylles: 

o AD.  Velges i partallsår 
o Vice AD.  Velges i partallsår 
o Områderevisor 
o Informasjonskomitekomité.   4 medlemmer  
o Organisasjonskomité. 3 medlemmer 
o Amelia Erhartkomité. 2 medlemmer 
o Jane M. Klausmankomité 2 medlemmer 
o YWPAkomité  2 medlemmer 
o Valgkomité  3 medlemmer (Avgått AD går inn som leder). 

 
 

§10 Ledermøtet 
 
Det avholdes Ledermøte inntil 2 ganger pr. år der styret i ZN og klubblederne møtes.    
Dersom sakene på møtet krever det, kan også andre medlemmer innkalles. 
I partallsår holdes Ledermøtet i februar/ mars og til tilknytning til Landsmøtet på høsten. 



I oddetallsår holder det ett Ledermøte i februar /mars og ett i september/oktober. 
  
 
§11 Oppløsning. 
 
Beslutning om oppløsning av norske Zontaklubbers organisasjon av Zonta Norge, fattes av 
Landsmøtet med 2/3talls flertall etter forslag som må være framsatt av en Zontaklubb senest 90 
dager før møtet. Ved oppløsning tilfaller Zonta Norges aktiva Zonta Internasjonal District 13. 
 
 
Egersund 15.11.14 
 
Bente Halvorsen, AD 
 
 


