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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: Trondheim Zonta 

 
Har i perioden 1.6.2019 – 31.5.2020 hatt 
følgende styre: 

For perioden 1.6.2020 – 31.5.2021 er følgende 
valgt: 

Klubbleder: Eva Ohm Klubbleder: Eva Ohm 
Nesteleder: Randi Lium Nesteleder: Randi Lium 
Sekretær: Randi Valde Sekretær: Randi Valde 
Kasserer: Gun Svendsen Kasserer: Gun Svendsen 
Styremedlem: Anne Lise Nos Styremedlem: 

Varamedlem: 
Anne Rigmor Aas 

Varamedlem: Maggi Brigham Maggi Brigham  
    
Webansvarlig: Kari Elisabeth Paulsen Webansvarlig Kari Elisabeth Paulsen 

 
Kontaktinfo for ny president, nestleder, sekretær, kasserer, webansvarlig: 
  Mobiltelefon/telefon e-post 
Klubbleder: 902 02 665 eva.ohm1@gmail.com 

Nestleder: 995 06 337 randilium1954@gmail.com 

Sekretær: 934 07 427 randi.valde@gmail.com 

Kasserer: 926 49 400 
 

gun@byggteknikk.net 

Webansvarlig: 416 89 832 kariep@online.no 

   
 

 
Klubbens kontingent i perioden 1. juni 2020 til 31.mai 2021: Kr 2000       

 

Frammøteprosent  i perioden 1. juni 2019 til 31.mai 2020: 84 %
 

Medlemmer: 35 
 

 
Antall medlemmer pr. 1.6.2019: 31 

Antall utmeldinger i perioden: 1 
dødsfall 
 
Nye medlemmer i perioden: 5 
Antall medlemmer pr. 31.5.2020: 35
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Bidrag 
 

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

  
NOK   

  
 55.549  $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     $US    
ZISVAW (to eradicate violence against women) Fund, NOK     $US    
WHPPI (Property preservation an improvement) Fund  NOK     $US    

 
Totalt til Zonta International NKR:  55.549    

 
 

 
Egne lokale prosjekter 
Fordelt slik: 
Landsprosjekt  NOK  

 
Klubbprosjekt  

 
  

1 Capa Care NOK  5.000 
2 Spire Life NOK  15.000 
3 Sos Barnebyer NOK  3.400 
4   NOK    

 
Totalt til egne prosjekt NOK: 23.400 

 
Klubbkomitéer: 

Medlemskapskomiteen	(=	styret)		 Komitéleder	 Eva	Ohm	
Klassifikasjonskomiteen		 Komitéleder	 Anne	Lise	Nos	
Informasjonskomiteen		 Komitéleder	 Kari	Elisabeth	Paulsen	
Lokalprosjektkomiteen		 Komitéleder	 Elisabeth	Helme	
Loppemarkedskomiteen		 Komitéleder	 Brit	Brevik	
Jubileumskomiteen	 Komitéleder	 Ruth	Fagerhaug	
Programkomiteen	 Komitéleder	 Synnøve	Utseth	
Internasjonal	komite	 Komitéleder	 Astrid	Grude	Eikseth	
Valgkomite	 Komitéleder	 Liv	Hembre	
Østersundkomiteen	

	
Liv	Hembre	

Landsmøtekomite	 	 Maggi	Brigham	
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Klubbaktiviteter  
 
1.Medlemsmøter og andre aktiviteter 1. juni 2019 – 31. 
mai 2020 
 
Sommermøte 13. juni 2019 
Omvisning og foredrag i forbindelse med utstillingen til Anne Tove Huse, 
Trondheim kunstforening og etterfølgende middag på Quality Hotell Augustin. 
Eva og Kirsten holdt minneord i forbindelse med Anne Lauvlands bortgang. 
Opptak av to nye medlemmer, Tove Batzer og Ragna Dybdahl Pedersen. Sosialt 
samvær og 2-retters middag. 26 medlemmer deltok. 
 
10. september: Kvinner i Nord 
V/ Elisabeth Stubberud som holdt et engasjerende og interessant tema der vi 
fikk innblikk i samer og kvensk bosetting fra 15 – 1700 tallet og frem til i dag, 
om forholdene de levde under i Finnmark under 2. verdenskrig og 
tvangsflyttingen.  
«Dette brenner jeg for» v/Margareta Johnson. Orienteringssaker vedrørende 
landsmøtet og jubileumsaktivitetene. 26 medlemmer og 8 gjester deltok. 
 
8. oktober 2019: Dronninger i middelalderen  
v/Margrethe Stang, p ved institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Hun er 
også leder for fortidsminneforeningen sentralt. Margrethe Stang holdt et 
interessant foredrag om dronningenes stilling etter at kristendommen ble 
introdusert i Middelalderen.  
Internasjonalt hjørne v/Astrid som orienterte om FN dagen og Beijing+25. 
Orienteringssaker. Bring and Buy (kr 10.000). 
Sted: Hos Gun i Leirfossveien. 26 medlemmer og 3 gjester deltok. 
 
8. november: Jubileumsfest på Britannia 
Sosialt samvær med 3-retters festmiddag i vakre omgivelser på et nyoppusset 
Britannia. Nestleder Randi Lium ønsket velkommen og ga ordet til kveldes 
toastmaster, Eva Sjaastad. Det ble et meget vellykket arrangement med 
festtaler, allsang og diktlesing. Leder for Zonta Norge, Elin Mong deltok og holdt 
en hyggelig tale. Randi Lium overrakte hedersbevis til Astrid Grude Eikseth for 
sitt engasjement for Zonta og for sin utrettelige innsats for å gjøre klubben kjent 
i nærområdet. 23 medlemmer og 4 gjester deltok på jubileumsfesten.  
  
30. november: Åpent Møte: Stopp barneekteskap! 
Christina Bergquist holdt et viktig og interessant foredrag om FN og Zontas 
arbeid med å stanse barneekteskap. I påfølgende paneldebatt snakket 
visepolitimester i Trondheim Marit Fostervoll og forfatter Alicia Escobar om 
barneekteskap i Norge og hva som gjøres av forebyggende arbeid.  
Klubbens jubileumsutstilling «Zonta 100 år» ble vist. 
Sted: Rådhussalen i Hovedbiblioteket 
Arr.: Trondheim Zonta i samarbeid med Trondheim Kommune. Det var godt 
oppmøte, ca. 60-70 deltok. 
 



 
 

S i d e  4 | 7 
 

 
 
 

10. Julemøte 
Tradisjon tro ble julemøtet arrangert hos Anne Lise Nos. Alle tok med mat til 
koldtbordet og presanger til utlodning. Vi fikk inn ca. 9.000. Opptak av nytt 
medlem, Mette Renee Green og overføring av medlem fra Vigrestad, Kjersti 
Merete Langvik. 26 deltok, inklusiv 2 nye. 
 
14. januar: Folkehelse og levekår  
Yrkesforedrag, ved May Mollan om hennes jobb i Moss Kommune. Ifølge Lov om 
Folkehelse skal kommunene føre statistikk for å kartlegge hvordan det står til i 
den enkelte kommunes befolkning. Det lages statistikk som blant annet 
kartlegger helsetilstand og levekår i befolkningen. 24 medlemmer og 2 gjester 
deltok. 
 
11. februar: Samspill, tilknytning, relasjon og utvikling 
Yrkesforedrag ved Ragnhild Onsøyen om arbeidet som psykologspesialist i 
Trondheim Kommune. Marte Meo er en metode som med hell er benyttet i 
samspill og kommunikasjon mellom foreldre – barn.  Foreldre må blant annet 
lære å stole på egne ferdigheter i samspill med barna.  
Gun og Synnøve deltok på ledersamling/ekstraordinært årsmøte i Zonta Norge 
og refererte fra samlingen. Orientering om fremdrift vedr permanent feministhus.  
Zonta Norge har opprettet en ærespris som tildeles medlemmer som har 
utmerket seg særskilt i sitt arbeid for Zonta. Æresprisen ble tildelt Astrid Grude 
Eikseth og Margot Tønseth for sitt utrettelige arbeid i og utenfor klubben og 
særskilt for sitt arbeid med å gjøre Zonta som organisasjon kjent.  
27 medlemmer og 1 gjest deltok. 
 
10. mars: Kjønn og andre ulikheter 
Randi Lium ønsket velkommen. Randi holdt en liten innledning om forskjellige 
typer diskriminering mht. kjønn, rase og seksuell legning uttrykt i kunsten. 
Kveldens foredrag hadde tittelen, Interseksjonalitet som begrep og praksis ved 
Stine Helena Bang Svendsen. Stine er førsteamanuensis i pedagogikk ved 
institutt for lærerutdanning og forsker på kjønn og etnisitet.  
Dette er jeg opptatt av ved Synnøve. Zontasaker. 28 medlemmer og 3 gjester 
deltok. 
 
31. mars: Årsmøtet  
Utsatt pga restriksjoner i forbindelse med Corona virus. Det er besluttet å 
gjennomføre årsmøtet digitalt innen 17.05. Innkalling og sakspapirer sendes ut 
til medlemmene på mail. 
 
 
2. Styrets arbeid 
I perioden har det vært 10 styremøter og 2 videomøte. Trondheim Zonta skal 
arrangere det kommende landsmøte 11. – 13. september 2020 og styret har hatt 
ansvar med å tilrettelegge for gjennomføring av møtet. Det er oppnevnt egen 
landsmøtekomite som ledes av Maggi Brigham. Komiteen skal stå for planlegging 
av landsmøtet og skal sammen med styret stå for gjennomføringen.  
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På grunn av den ekstraordinære situasjonen som Norge og resten av 

verden er i, mener styret at landsmøtet bør avlyses. Det er Zonta Norge som tar 
den endelige beslutningen.  
 
Styret har ellers hatt de vanlige oppgavene i forbindelse med gjennomføring av 
møter. Programmet er utformet i samarbeid med programkomiteen. Ut over 
dette har styret vært involvert i jubileumsfest på Britannia og planlegging av 
åpent møte i november med påfølgende middag hos Margot. Hovedansvaret har 
de ulike komiteene hatt, informasjonskomiteen, ad-hoc komiteer og 
Østersundskomiteen.  
  
 
3. Prosjekter 
I regnskapsåret pr. 30. april er innsamlede midler kr 47.000 og gaver kr 57.614. 
Klubben deltok med salgsbod på Bryggerekka Bruktmarked to ganger (27. mai 
og 26. august). ”Bring and Buy” har vært arrangert på tre av medlemsmøtene. 
 
 
4. Representasjon og deltakelse utenfor klubben 
Astrid Grude Eikseth er Norges representant i Distriktets FN- og 
Europarådskomite.  
Asdtrid Grude Eikseth er valgt medlem av Distriktets Nominasjonskomite 2019-
21. 
Kari Elisabeth Paulsen er medlem i Zonta Norges Informasjonskomite.  
Synnøve Utseth er medlem av Zonta Norges valgkomite.  
 
Maggi Brigham er medlem i Fokus kompetansegruppe.  
 
Ruth Fagerhaug er Vise-AD i Zonta Norge. 
 
 
Distriktskonferanse København 
13. – 15. september 
Som delegater fra klubben deltok Eva Ohm og Randi Lium. Astrid Grude Eikseth 
og Ruth Fagerhaug deltok med innlegg på Workshop "Zonta og FN" 12.09.2019.   
 
Totalt 8 medlemmer fra klubben deltok på Distriktskonferansen. (Eva Ohm, 
Randi Nygaard Lium, Astrid Grude Eikseth, Ruth Fagerhaug, Kari Elisabeth 
Paulsen, Maggi Brigham, Gun Svendsen og Tove Batzer.) 
 
 
Ledermøte i Hå  
7. – 9. februar 
Gun Svendsen og Synnøve Utseth deltok på ledersamlingen/ekstraordinært 
årsmøte fra klubben. På møtet ble det besluttet å oppnevne en arbeidsgruppe 
som skal se nærmere på hvordan vi kan benytte sosiale media på en bedre måte 
enn det vi gjør i dag. Det ble også avholdt workshop med økonomi og 
rekruttering på agendaen. Gun informerte landsmøte om Trondheim Zonta sitt 
lokale prosjekt, Spire Life. Flere av klubbene fattet interesse for prosjektet og vil 
vurdere å «henge seg på». 
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Ruth Fagerhaug deltok som Vise AD og holdt innlegg om CSW63 – FN´s 
Kvinnekommisjonsmøte 2019 på Ledermøtet.  
  

 
FN relaterte møter  
Ruth Fagerhaug og Maggi Brigham deltok som Zontas representanter på FN-
konferanse om barne- og tvangsekteskap, Wien 24. mai 2019. 
Maggi Brigham deltok på ECE NGO-møtet i Genève om Beijing+25 28. okt, og 
Beijing +25 regional Review Meeting i regi av FN 29.-30.okt 2019, med stipend 
fra FOKUS. 
Ruth Fagerhaug var påmeldt til FNs Kvinnekommisjonsmøte i New York i mars 
2020, møtet ble imidlertid avlyst på grunn av Coronapandemien.  
 
 
5. Synliggjøring utad og rekruttering  
Klubben har fått 5 nye medlemmer i perioden og har hatt ett dødsfall.   
Klubben satser aktivt på å informere utad om Zonta. Klubben markerte Zontas 
100 års jubileum med flere jubileums arrangement.  
 
Jubileumsarrangement i samarbeid med NTNU og Hovedbiblioteket:	
1. Lunsjforedrag "Kamp for full likestilling og kvinners rettigheter." Om Zonta v/ Astrid 
Grude Eikseth ble avholdt 5. nov. Lysholmbiblioteket, NTNU Kalvskinnet 
	
2. Jubileumsutstillingen "Zonta 100" år laget av Kari-Elisabeth Paulsen, 
NTNU Lysholmbiblioteket fra 4.-11. nov og Hovedbiblioteket 19.nov - 2. des. 
	
3.  Åpent Møte ble arrangert 30. nov. I Rådhussalen, Hovedbiblioteket med tema 
"Stopp Barneekteskap" med blant annet Christina Bergquist fra Zonta 
Internasjonal, visepolitimester i Trøndelag Marit Fostervoll og forfatter Alicia 
Escobar. Musikk og servering. Ca. 60-70 deltok. 
 
På Lunsjforedraget deltok ca. 20. Jubileumsutstillingen på Hovedbiblioteket var 
godt besøkt. Samarbeidet med NTNU og Hovedbiblioteket var meget godt. Alt i 
alt positive erfaringer for Zonta når det gjelder å bli kjent i byen. 
Jubileumskomite har vært Informasjonskomiteen supplert med Ruth Fagerhaug 
og Margareta Jonsson. 
 
 
Andre utadrettede aktiviteter:  
FN-kampanjen, Vold mot kvinner. 
25. november arrangerte vår klubb sammen med andre kvinneorganisasjoner i 
Trondheim FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner. Her 
fortalte 26-årige bosniske Lejla sin sterke historie om sin mor som ble voldtatt av 
serbiske soldater da hun satt i fangeleir under balkankrigen. 
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Trondheim Feministhus   
Kvinnenettverket i Trondheim har arbeidet for å etablere et permanent 
Feministhus. May Mollan var medlem og referent for plangruppa for permanent 
feministhus. Maggi Brigham ble valgt inn som leder i interimsstyret for etablering 
av feministhuset. Flere av klubbens medlemmer har deltatt aktivt på fellesmøter. 

 

Kvinnedagen 8. mars 

Tradisjonen tro deltok flere av klubbens medlemmer på 8. mars arrangementer 
under med klubbens plakater: "NEI til vold mot kvinner", under parolen "Sex 
uten samtykke er voldtekt - vi krever samtykkelov nå!". Sosialt samvær etter 
torgmøtet med Zontamiddag på Frati. 

 

Trondheim, 18.05.2020 
 
Randi Valde 
Sekretær 

 


