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Klubbrapport  
 

Periode: 1. juni 2018 til 31.mai 2019 
 

Sendes til AD på e-post elinhetlandmong66@gmail.com innen 31. mai 2019 
Kopi til Infomasjonskomiteen v/rkholmen@gmail.com 

Klubbnavn:  
 

Har i perioden 1.6.2018 – 31.5.2019 hatt 
følgende styre: 

For perioden 1.6.2019 – 31.5.2020 er følgende 
valgt: 

Klubbleder: Ljiljana D. Oosterkamp Klubbleder: Grete Smistad 
Nesteleder: Gunn Ersland Nesteleder: Gunn Ersland 
Sekretær: Anne Grete Bjørknes Sekretær: Anne Grete Bjørknes 
Kasserer: Bente Halvorsen Kasserer: Bente Halvorsen 
Styremedlemmer: Isabella Ronatowska Styremedlem: Aud Marit Waage 
  Kjellaug Fjelland Kjellaug Fjelland 
    
Webansvarlig Grete Smistad Webansvarlig Grete Smistad 

 
Kontaktinfo for ny president, nestleder, sekretær, kasserer, webansvarlig: 
  Mobiltelefon/telefon e-post 
Klubbleder: 40 40 36 51 grete.smistad@haugnett.no 
Nestleder: 91722570 gpe@sdir.no 
Sekretær: 99444710 anne.grete.bjorknes@haugnett.no 
Kasserer: 40 06 76 44 bente.halvorsen@haugnett.no 
Webansvarlig 40 40 36 51 grete.smistad@haugnett.no 

 
Klubbens kontingent i perioden 1. juni 2018 til 31.mai 2019: Kr____1700_____                                                                           

 

Frammøteprosent  i perioden 1. juni 2018 til 31.mai 2019:     ca 50      %
 

Medlemmer: 19 
 

Antall medlemmer pr. 1.6.2018: 20 
Antall utmeldinger i perioden: 1 

Nye medlemmer i perioden:  0 
Antall medlemmer pr. 31.5.2019: 19  

 
Bidrag 
Zonta International    
Fordelt slik:  
The UNFPA-UNICEF Joint programme to Accelerate 
Action to end Child Marriage 

  
NOK   

  
 

 
 $US    

Amelia Earhart Fellowship Fund NOK     $US    
Jane M. Klausman Women in Business Scholarship Fund NOK     $US    
Young Women in Public Affairs (YWPA) Fund   NOK     $US    
International Service Fund  NOK  4853   $US    
ZISVAW (to eradicate violence against women) Fund, NOK     $US    
WHPPI (Property preservation an improvement) Fund  NOK     $US    

 
Totalt til Zonta International NKR: 4853   
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Egne lokale prosjekter 
FoFordelt slik: 

Landsprosjekt  NOK  
 

Klubbprosjekt  
 

  
1 Rotifunk NOK  5000,- 
2  NOK   
3   NOK  

 4   NOK    
 

Totalt til egne prosjekt NOK:  5000,-  
 

Klubbkomitéer: Styret har hatt funksjon for de fleste klubbkomitéer, bortsett fra medlemskomité, 
som var representert av Annelise Welde og valg komité, representert av Anne Bjørg Helle. 

 
Medlemskomité Komitéleder Annelise Welde 
Valgkomité Komitéleder Anne Bjørg Helle 
Internasjonal komie Komitéleder Gudrun Ferkingstad 
It -komite Komitéleder Grete Smistad 
 Komitéleder  

 
Klubbaktiviteter (beskriv klubben sine aktiviteter og innholdet i de lokale prosjektene): 
 
Medlemsmøter: i perioden 1. juni 2018 til 31.mai 2019 holdt vi 8 medlemsmøter. Sommermøtet ble 

kansellert pga manglende påmeldinger til et arrangementet. Også, oktobermøtet var i høstferie 
og da var det veldig få som kunne stille opp. Under alle møter var det loddsalg. 

 
September møte: 
 

Leder ønsket velkommen og holdt Zonta ord. Hun fortalte om Amelia Erhardt som de nå mener 
ikke omkom i en flystyrt, men satt fanget på en øy i Japan og døde der. Beinrester er funnet som 
beviser dette.  
Vi som var på Landsmøtet i Sauda rapporterte fra dette. Faktisk var alle de fremmøtte fra vår 
klubb der (!) samt Spiwe fra Sauda-klubben, men vi dro frem det viktigste slik at de tre 
observatørene fikk vite litt om dette 

 
November møte: 
 
 Leder ønsket velkommen og minnet om å bruke Facebook for å verve nye medlemmer ved å 

skrive på siden vår hvorfor vi er med / ble med i Zonta. Dermed når vi ut til mange. Hun gav 
deretter ordet til oss fremmøtte slik at vi som ville kunne fortelle hvorfor vi ble med i Zonta og hva 
vi tenker i dag om vårt medlemskap. En viktig setning fra det som kom frem: «Jeg blir påminnet 
om elendigheten». 
 
Foredrag om Endometriose av vårt medlem Hilde Anita Vold. Dette er en sykdom som rammer 1 
av 10 kvinner i Norge, men er ukjent for mange, selv for leger. Hun forteller at mange ikke blir 
diagnostisert riktig. Det er nå laget en film om dette som snart vil bli vist på NRK. Sykdommen 
er til veldig stor plage for de som er sterkest rammet. Les mer på hjemmesiden til foreningen: 
endometriose.no. 
 
Unni G. Jørgensen presenterte boken « Det finaste eg vett» som hun har medvirket i sammen 
med Gro Aina Skauge og Enya Ødegaard. Boken er helt fersk og kan kjøpes på Oasen i ukene 
nå før jul og direkte av Unni. 
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December møte: 
 
 Julemøtet ble holdt i Peisestua i det gamle bygget på Hemmingstad Kulturhus, hvor vi holder 

medlemsmøtene våre.  
 Hyggelig prat rundt bordet under bespisningen 
 Zonta - ord av Bente Halvorsen, som omhandlet årets Nobels fredsprisvinnere; som i år gikk til 

forkjempere for å beskytte kvinner mot overgrep som strategi i krigføring. Det er grusomme 
beretninger fra dette som nå kommer frem. Sterk kost! Vinnerne av fredsprisen var Denis 
Mukwege og Nadia Murad.  

 Mukwege er en kongolesisk lege og Murad er en ung kvinne som overlevde overgrep fra IS i 
Nord Irak. Hun tilhører den kurdiske jezidi-minoriteten som Irak forsøker å tvinge til å følge 
landets offisielle religion. De er forfulgt og blir regelrett torturert for sin tro. 

 
Januar møte 
 

Bente viste en film som heter «Barne-bruden» som omhandlet barne-ekteskap. Denne filmen er 
laget av Zonta internasjonal og var enkel og tydelig. 
Zonta international vil nå ha som satsingsområde dette temaet og har kalt prosjektet for: «Ending 
of child marriage». Dette vil gå over de neste 4 årene. Unicef og FN drifter dette. Zonta er den 
første organisasjonen som har skrevet avtale med Unicef og FN om dette temaet. 
Zonta international har som mål å samle inn 14 mill norske kr til dette formålet (2000 000 US$). 
Det ble en del diskusjon rundt bordet om barneekteskap og våre to observatører som er fra hvert 
sitt land i Afrika kunne fortelle oss hvordan det er i deres land (Zambia og Zimbabwe). Det var 
svært interessant å få høre hva de hadde å si som selv var direkte berørt av dette i sine 
hjemland. Det viktigste å få på plass for å stoppe barne-ekteskap er avskaffelse av fattigdommen. 
 
Spesielt tema for kvelden var workshop om hvordan lager vi i fellesskap en klubb som fungerer 
godt? Hva skal møtene våre inneholde? 
Her ledet Bente an og anvendte metoden IGP (individuell – gruppe -plenum). 
Vi skrev da ned hver og en av oss hva vi kunne ønske for innhold på våre møter, så diskuterte vi 
dette i grupper og til slutt la hver gruppe frem i plenum det vi hadde kommet frem til. Det er 
mange flotte forslag. Det er ønskelig å fortsette med yrkesforedrag av våre egne medlemmer, 
med eller uten besøk til arbeisdplassen deres. Men, det kom også forslag å etablere en fadder 
ordning for nye medlemmer og bedriftsbesøk til bedrifter som ikke våre medlemmer jobber i og 
mange flere. 
 
Februar møte: 
 
Leder ønsket velkommen og minnet om ledermøtet i Hå (Jæren) som går av stabelen helgen 16 
og 17 februar. Vigrestad Zontaklubb arrangere dette. Leder representerer Haugesund og Omegn 
Zontaklubb. 
Yrkesforedrag av Anne Grete som jobber som lærer på Tveit vgs. Naturbruksskole med internat. 
Skolen drives av en stiftelse. Ledige plasser i år, så oppfordre ungdommer til å søke! 
Annelise minnet om distriktsmøtet 12-15 september i København. Meld deg på! 
 
Ljiljana har skrevet en kommentar på Zonta int. Facebookside om at hun ikke synes Madeleine 
Albright er rette kvinne å fremme av Zonta i og med at hun er / har vært politisk engasjert. 
Albright gjennom sitt politiske virke har bidratt til mye lidelse for kvinner i krig osv.   
 
Mars møte: 
 
Leder ønsket velkommen og fortalte fra ledermøtet som hun var på nylig. Det var på Jæren, 
nærmere bestemt på Hå gamle prestegård. Tema på møtet var: Hvordan styrke Zonta lokalt. 
Hvordan kan lokalsamfunnet bli kjent med oss? Hvordan vise oss frem? 
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Vi diskuterte hva vi i vårt lokallag kan gjøre av forbedringer: Ikke ha møter i ferier (høst-
og vinterferie f eks), følge observatørene våre godt opp, ha høy terskel ved permisjoner. 
 

Ljiljana kunne fortelle at Elin Mong vil komme til oss. Hun er leder for Zonta Norge og 
hjemmehørende i Vigrestad. Videre fortalte Ljiljana at det er forandringer i stipendordningen nå. 
Denne forandringen var litt vrien å forstå helt ut. Den er utarbeidet i USA regner vi med og er da 
ikke så lett overførbar til Norge. Er du interresert i dette, hør med Ljiljana eller les på nettet. 
Ellers minnet hun om Distriktskonferanse 12-15 sept. Zonta er 100 år og dette vil bli markert på 
forskjellig vis rundt om. 
 
April møte: 
 
Leder ønsket velkommen og minnet om at neste møte er 8. mai, og da er det vårt Årsmøte. 
Siden kun styremedlemmene pluss Annelise var til stede, bestemte forsamlingen at møtet ble et 
styremøte hvor nå-situasjonen drøftes, økonomi, samt tanker om klubbens fremtid. 
Styret kom frem til følgende: 
Valgkomiteen må finne disse verv til nytt styre: leder, kasserer og et styremedlem. De som går ut 
av styret er: Bente, Isabella og Ljiljana. 
Gunn sa seg villig til å sitte ett år til som nestleder. De som sitter ett år til er: Anne Grete og 
Kjellaug. 
 
Klubben har nå en svak økonomi. Grunnen til dette er at det kun har kommet inn penger via 
medlems-kontingent og loddsalg. Det har ikke vært noen form for annen aktivitet som har gitt 
inntekter det siste året. Klubben gir 5000, kr til Rosefondet og 5000, kr til Rotifunk. 
 
Mai-møte: 
 
Årsmøte ble holdt i klubbens lokaler på Hemmingstad. Rapporter, regnskap og budsjett godkjent. 
 

Representasjon 
 
Leder Ljiljana representerte Haugesund under landsmøte i Sauda, totalt var 9 medlemmer på 
landsmøtet. Ljiljana representerte klubben på ledermøte i Hå, men har ikke fakturert klubben. 
 
 
 
 
Sted/dato: Kopervik / 7. mai 2019 
Avtroppende leder: Ljiljana D. Oosterkamp 
Kasserer: Bente Halvorsen 
Sekretær: Anne Grete Bjørknes 


