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Klubbrapport  
 

Periode: 1. juni 2019 til 31.mai 2020 
 

Sendes til AD på e-post elinhetlandmong66@gmail.com innen 31. mai 2020 
Kopi til Infomasjonskomiteen v/rkholmen@gmail.com 

Klubbnavn: Hagesund 
 

Har i perioden 1.6.2019 – 31.5.2020 hatt 
følgende styre: 

For perioden 1.6.2020 – 31.5.2021 er følgende 
valgt: 

Klubbleder: Grete Smistad Klubbleder: Grete Smistad (ikke på valg) 
Nesteleder: Gunn Ersland Nesteleder: Eva Zahl Husby (2020-2022) 
Sekretær: Anne Grete Bjørknes Sekretær: Bente Halvorsen (1 år) 
Kasserer: Bente Halvorsen Kasserer: Bente Halvorsen (ikke på valg) 
Styremedlemmer: Aud Marit Waage Styremedlem: Isabella Rode (2020-2022) 
  Kjellaug Fjelland Aud Marit Waage (ikke på valg) 
    
Webansvarlig Grete Smistad Webansvarlig Grete Smistad (1 år) 

 
Kontaktinfo for ny president, nestleder, sekretær, kasserer, webansvarlig: 
  Mobiltelefon/telefon e-post 
Klubbleder: 40403651 Grete.smistad@haugnett.no 

Nestleder: 99317392 Eva_husby@hotmail.com 

Sekretær: 40067644 Bente.halvorsen@haugnett.no 

Kasserer: 40067644 Bente.halvorsen@haugnett.no 

Webansvarlig 40403651 Grete.smistad@haugnett.no 
   

 
Klubbens kontingent i perioden 1. juni 2019 til 31.mai 2020: Kr 1700____                                                                           

 

Frammøteprosent  i perioden 1. juni 2019 til 31.mai 2020:  68  %
 

Medlemmer: 
 

Antall medlemmer pr. 1.6.2019:19 
Antall utmeldinger i perioden: 4 

Nye medlemmer i perioden:  1 
Antall medlemmer pr. 31.5.2020:16

 
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  5074   $US    
ZISVAW (to eradicate violence against women) Fund, NOK     $US    
WHPPI (Property preservation an improvement) Fund  NOK     $US    
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Totalt til Zonta International NKR: 5074   
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Egne lokale prosjekter 
Fordelt slik: 

Landsprosjekt  NOK  
 

Klubbprosjekt  
 

  
1 Haugesund Rotifunk NOK  5000 
2  NOK   
3   NOK  

 4   NOK    
 

Totalt til egne prosjekt NOK:  5000  
 

Klubbkomitéer: 
Medlemskomite Komitéleder Annelise Welde 
Programkomite Komitéleder Styret 
Internasjonal komite Komitéleder Styret 
 Komitéleder  
 Komitéleder  

 
Klubbaktiviteter (beskriv klubben sine aktiviteter og innholdet i de lokale prosjektene): 
 

Klubben har i 2019-2020 vært preget av at vi blir færre og færre. 3 av 16 medlemmer 
er i permisjon. Fremmøtet har vært stabilt, men vi skulle gjerne sett at vi var en større 
base med medlemmer. Vi har hatt flere observatører, men dessverre falt deres 
beslutning ned på at de ikke så at de kunne prioritere tid til Zonta.  
Vi har i 2019 fått i gang en Facebook-side for klubben, noe som gjør det lettere å nå 
ut med vårt budskap til Haugalandet. Medlemmer har invitert inn følgere til siden, og 
vi har pr i dag 125 personer som liker siden og 128 følgere. Vi benyttet «16 days»-
kampanjen til å komme ut med Zonta-saker hver dag, og fikk oppmerksomhet. Det 
må jobbes jevnt og trutt med å poste innlegg for å holde oppe interessen og 
oppmerksomheten. 
Hele året har vi hatt en plan, vedtatt på årsmøtet i 2019, der 2 og 2 medlemmer har 
hatt ansvar for å planlegge og finne innhold til klubbmøtene. Dette har vært vellykket! 
 
Møtene: 
11. september 2019: Anne Bjørg og Gunn hadde ansvar for møtet i peisestuen på 
Hemmingstad Kulturhus. Vi hadde besøk av Roy Økland fra Haugesund Kaffi Lab, 
som lærte oss litt om kaffe-smaking, ulike kaffesorter, samt fortalte om deres 
kaffeplantasjer der de hadde en kvinnelig profil med kvinnelige ledere og bare 
kvinnelige ansatte. Fokus på etisk produksjon.  
 
16. oktober 2019 møtte vi på Haugesund Folkebibliotek. Annelise og Liv hadde 
ansvar for møtet. Biblioteksjef Marianne Hirtzl tok imot oss og fortalte om histoien til 
biblioteket, arktitekturen, fredning av bygget samt oppussingen som stod ferdig 
denne sommeren.  
 
 
13. november hadde vi igjen møte på Hemmingstad. Det ble et internt møte med 
fokus på Zontasaker og «16-days of activism»-kampanjen som snart skulle starte, 
samt en presentasjon av den nylagede Facebooksiden. For mange ble dette en 
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grundigere opplæring i hvordan Facebook fungerer. Vi brukte også tid på å 
diskutere hva som skal til for å fornye klubben slik at vi får flere medlemmer. 
Stavanger Zonta skal markere Zonta 100år i mars, og vi ble enige om å reise 

ned og delta på deres møte. 
 
11. desember hadde vi julemøte på Hemmingstad med tapas og god stemning. Flere 
medlemmer deltok med underholdning til både latter og ettertanke.  
 
8. januar 2020 ble vi invitert av Tove og AnneGrete til Museet i Haugesund. Tove 
fortalte om sammenslåing av flere museumsinstitusjoner, samarbeid og utvikling av 
tilbud til innbyggerne i våre nære kommuner. Vi fikk en levende omvisning i kjelleren, 
der skumle dyr du ikke skulle ønske fantes, faktisk fantes…. I allefall nesten.  
Anne Grete tok for seg litt av starten på Zonta-historien, i anledning at Zonta var 100 
år i fjor. 
 
12. februar ble vi tatt imot på Høgskulen på Vestlandet av Monika, Aud Marit og 
Kjellaug. Monika hadde et yrkesforedrag og fortalte om Høgskulen, sammenslåingen 
som nettopp har funnet sted på Vestlandet, og om sitt fag, brannvern, som hun 
underviser i. 
 
11. mars var vi igjen i peisestuen på Hemmingstad. Isabella og Ljiljana ledet møtet. 
Ljiljana hadde et yrkesforedrag der vi fikk et dypdykk i hvordan gass-rørledninger 
knyttes sammen på havbunnen. Samtidig kunne vi orientere om at 100-
årsmarkeringen i Stavanger Zonta ble avlyst pga utbruddet av Korona-virus som på 
denne tiden så vidt hadde begynt å få følger for samfunnet. 2 dager etter vårt møte, 
ble «hele Norge» stengt ned – skoler, alle arrangementer og samlinger avlyses. 
 
15. april – Zontamøtet avlyses pga at det ikke er lov å samles, av smittevernhensyn. 
 
13. mai – årsmøtet: ble avholdt elektronisk pga av det fortsatt ikke var lov å møtes. 
Sakene ble oversendt medlemmene pr mail og avstemming foregikk elektronisk. 
 
10. juni – det gjenstår å se om det kan holdes. Vi krysser fingrene. 
 

Representasjon 

    Grete Smistad representerte klubben på Distriktsmøtet i København i september 
2019  

    Grete Smistad og Isabella Rode representerte klubben på ledermøte i Hå i februar 
2020 
 
 
 
 

Sted/dato 
Kolnes, 30.april 2020 
Grete Smistad 
leder 

 
 



 
 

S i d e  5 | 5 
 

 


