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Områdeleders brev – mars 2017 

Kjære alle Zontavenner! 

Ledermøtet i Oslo er vel blåst.  Helgen ble preget av mye informasjon og meget 

aktive deltagere. Vi hadde også invitert klubbenes webmastere. En spesiell takk 

vil jeg gi til Solveig, styrets sekretær, som har hatt jobben med bestillinger, av-

bestillinger, avtaler med hotellet. Etter å ha hørt all klubbinformasjonen forstår 

jeg at det arbeides meget aktivt. Dere kan være meget stolte av alt dere får til. 

Jeg synes fremtiden ser lys ut, selv om vi har noen utfordringer, tilgang på med-

lemmer som vil påta seg verv i klubbene og videre oppover samt medlemstil-

gangen. Rent bort sett fra at det i Egersund er kø for å komme inn, er situa-

sjonen litt annerledes i de andre klubbene. Cecilie Gulbrandsen fra Stavanger vil 

begynne et samarbeidsprosjekt med flere klubber for å få yngre medlemmer inn.  

Referatet fra ledermøtet ligger nå på websiden. 

 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz   

SES VI PÅ REYKJAVIK? 

I disse dager vil det bli mulig å melde seg på  

Distriktsmøtet under mottoet  

 «Women on the move - refugees and immigrants».  

Jeg håper å se så mange som mulig av dere der! 

Følg med på www.zontanorge.org og klikk dere inn 

til Distrikt 13.  

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz   

   

Berith Rosenberg døde i februar, 

82 år gammel. Hun var 

Områdeleder i perioden 1980 -

1982 og var chartermedlem i 

Stavanger Zontaklubb.  Et meget 

dedikert Zontamedlem er gått 

bort og vi lyser fred over hennes 

minne. 

 

http://www.zontanorge.org/
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Zontarosedagen – 8. mars 

De aller fleste klubber har tatt dagen på 

alvor.  Konsert, med utdeling av 

Zonakvinnepris i Egersund. 

Fellesmøte mellom flere organisasjoner med 

utdeling av Ingeborgpris i Sauda.  

Rosesalg, deltagelse i 8. mars tog og utlodning 

er aktiviteter som er med på å vise frem 

Zonta. 

Vi må bli SYNLIGE! De mindre stedene får 

pressedekning, men det skjer sjelden i de 

større byene. 

Igjen takk for det dere har gjort og husk at 

selv om dere gir 1/3 til ZIF er det 2/3 igjen 

til eget prosjekt! 

  

 

 

 

 

Mer fra Distriktsstyremøtet.... 

Alle klubber oppfordres til å bruke «share Your story» direkte på nettet. Jeg 

vet at våre klubber har mange gode historier å dele med andre!  Distriktsstyret 

har nedsatt en gruppe som skal være «sannhetslesere» på nettsidene (proof 

reading) Det sies at det er mye galt der, med det kan jo variere i de ulike land. 

Astrid Grude Eikseth er Norges representant. 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

Helgen 3-4 mars var jeg på 

distriktsstyremøte i 

København. 

Vi diskuterte blant annet 

medlemssituasjonen, og vi har 

til dels de samme problemene i 

alle 4 områder. Hva gjør vi feil! 

Det finnes jo så mange 

potensielle medlemmer i alle 

norske byer.  

Zonta Foundation melder at det 

kun var kommet inn 16,6 % av 

målet for Bienniet. Det er 4 

halve år i et biennium og ZIF 

burde ha fått 25 % 

 

 

 

TAKK FOR ALT DERE HAR ARRANGERT 

I FORBINDELSE MED Zonta 

rosedagen!  
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Besøk i klubbene! 

Jeg skal besøke Sauda 4. mai og Sandnes og Stavanger 31. mai. 

Gleder meg til disse besøkene og ser frem til å finne muligheter for 

å besøke resten av klubbene! 

Viktig nytt fra Zonta International! 

HQ vil ta ned websidene på zonta.org som knyttes til medlemsdatabasen i 

perioden 29. mars til 31. mars 2017. Det vil i denne perioden ikke være 

mulig å logge inn. Den nye medlemsdatabasen vil bli oppe å gå 31. mars og 

dere vil alle få nye innloggingsdata på mail samt link for å resette passord. 

Brukernavn vil fra nå være den email som ligger i medlemssystemet. 4. april 

vil klubbene få 2017-2018 medlemslister og det nye online medlemsavgift-

systemet vil være på plass. Alle klubber vil som sagt få beskjed om hva som 

skal gjøres, samt linker. 

Dersom dere ikke får orden på dette, ta kontakt med meg. Jeg vil forsøke 

å hjelpe så godt jeg kan. 

En verdensomspennende medlemskampanje vil settes i gang i april via mail, 

zonta.org og sosiale medier. Følg med! 

 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
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FOKUS 

Zonta Norge er medlem av Fokus og «i Fokus» er det meget om kvinner og 

kvinners dårlige forhold i mange land. I dette nummere var det en oversikt over 

kvinner situasjon i mange land, som for eks.: 

Kvinner er en økonomisk underklasse i de fleste land.  I Niger, Sudan, Pakistan, 

Jemen, Guatemala og Colombia er en svært liten del av kvinner aktive i 

arbeidslivet. Det er sjelden mer en 20 seter for kvinner i regjerende organer. 

Det er ingen lover mot vold mot kvinner og mange lover forskjellsbehandler 

kvinner og menn.   

Men det finne lyspunkter. Historien om en kvinne som har klart å skaffe seg en 

fungerende gård med dyr og grønnsaker. Hun forsørger 4 brødre fra grunnskole 

til universitet og har selv tatt syutdannelse. Alt dette på grunn av en låne-og 

spareavtale. DET NYTTER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er på banen igjen! 

Jane Bordal fra Oslo Zontaklubb har sagt seg villig til å stille som 

Governor – Elect for perioden 2018-2020. Hun har vær klubbpresident og 

var også en av dem som sto for arrangementet rundt siste landsmøte i 

Oslo.  

Og vi er med i flere distriktskomiteer! 

Heddy Tangen Steffensen fra Stavanger er Områdets medlem i 

Distriktets Centennial Committee (jubileumsfeiring 2019) 

Hilde Heggelund Fra Oslo er Områdets representant til Distriktets 

medlemskampanjekomite (membership drive) 

Astrid Grude Eikseth fra Trondheim er Områdets representant i 

Distriktets «Proof reading» komite. 
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Takk til alle som stiller opp i klubb, område og distrikts sammenheng.  Husk at 

Zonta også er en arena for læring. Zonta er avhengig av at du påtar deg verv i 

styrer og komiteer 

Og husk: 

Zonta ser for seg en verden hvor kvinners rettigheter er på lik linje med 

menneskerettigheter og alle kvinner skal ha mulighet for å oppnå sine mål. I en 

slik verden behøver ingen kvinner å frykte vold. Kvinner har tilgang til ressurser 

på lik linje med menn.  

Uten deg - Ingen Zonta! 

Hilsen fra Områdeleder Mari 

 

 

 

 

Mari Ramsten Vangdal 

Områdeleder Norge 2016 -2018 

mvangdal@frisurf.no 

Zontanorge.org  


