
Takk for oss! 
Da vil styret i Zonta Norge 2018/2020 få takke av for 2 givende år! Vi har opplevd mye og 
avrundet denne perioden på en helt annerledes måte enn hva noen skulle tro da vi rundet 
årsskiftet 2020.  

Vi har fått hatt landsmøte i vakre Sauda, ledersamlinger på Hå gamle Prestegård og 
Kvassheim Fyr, Distriktsmøte i København og åpning av vår 2 års periode i Japan. I 
klubbene har det vært stor aktivitet, og også samarbeid på tvers av klubbene. Det er blitt 
opprettet vennskapsklubb mellom Norge og andre land. Vi har samlet inn penger til vårt 
viktige formål. Noen har deltatt på europeiske Zonta konferanser og samlinger i regi av 
FN. Selv har jeg som leder fått besøke mange av klubbene, dessverre hindret vårens 
tilstand besøk i noen flere. Vi har fått etablert en ny klubb denne perioden. En utfordring 
vi har i Zonta Norge er at medlemstallet synker, selv om svært mange klubber har jobbet 
godt og fått en vitalisering i egen organisasjon.  

Vårt mål i Zonta har vært fremmet som tema i klubbene med innsamlinger, foredrag og 
gjøremål. Det å bry seg om andre er en viktig helsefremmende aktivitet, å få være med på 
noe som oppleves meningsfullt og har ett større fokus enn bare en selv og sine nærmeste. 
Det er behov for våre tiltak, dessverre er det ikke slik at dette er umettelig. Zontas røst og 
innsats er viktig i dag som på begynnelsen av 19 hundre tallet.  

Å inneha verv i Zonta Norge fører til at vi blir betre kjent med Zonta som organisasjon. Vi 
får møte mange av dere i de ulike klubbene i Norge – og det er givende! Som leder får jeg 
møte de andre lederne i Distrikt 13 som består av medlemslandene Litauen, Norge, 
Danmark og Island. Det er har vært spennende; hvordan drives Zonta der, hva er de 
opptatt av, hvordan organiserer de seg, hvilke utfordringer har de og hvilke styrker kan 
beskrive landet og klubbene. Jeg har og som leder fått deltatt på arrangement i de ulike 
landene og blitt kjent med mange Zontakvinner derfra.  

Å ha denne 2 års fordelingen som vi har i Zonta er lurt. Vi får fordelt makten, vi får spredt 
kompetansen inn i de ulike klubbene, vi får flere som kjenner organisasjonen Zonta 
International på dypere nivå og vi får bredere nettverk som fører til at vi kan ta kontakt 
og skape vennskapsbånd på tvers av nasjoner. I en periode med mer og mer globalisering 
er dette nyttig. Å få innsikt i hverandres yrkesliv på tvers av landegrenser og kontinent. 
Det skaper en større forståelse for hvordan vi lever livene våre i ulike land, og jeg er helt 
sikker på at det er fredsskapende på sikt om alle hadde fått den erfaringen. Nå har 
situasjonen endret seg, og vi diskuterer i D13 hvor og om vi skal avholde det siste 
overføringsmøtet mellom nytt og gammelt styre.  

Vår feiring av 100 år ble også annerledes enn hva vi hadde tenkt. Noen av klubbene hadde 
planlagt store arrangement som vi var flere som gledet oss til å delta på. Men, når verden 
blir snudd opp ned på den måten den har blitt så er det godt at vi kan følge etter og drive 
organisasjonsarbeid på nye måter. Flere har deltatt på styremøter i sosiale medier både 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er ett spennende mulighetsrom som kan åpne 
mange dører i framtiden. Vårt kommende landsmøte i høst er et eksempel på at en 
alternativ måte å drifte organisasjoner. Dette må vi utvikle videre! 



I perioden 2018/2020 har det vært samlet inn kroner 467.527.28 fra de norske klubbene til 
Zonta International og til lokale prosjekter: Pr dags dato er det 210 medlemmer.  

Takk for ditt engasjement i Zonta! Flere kvinner fikk en ærespris på samlingen på 
Kvassheim. De mottok denne som representanter for klubbene og den store innsatsen 
alle medlemmene har gjort igjennom mange år.  

Da rekker vi i styret stafettpinnen videre til Siri, Dobrila, Heidi og Thrine! Vi ønsker dere 
lykke til! 

 
Med beste hilsen og takk for laget fra Ruth, Heidi, Ellen og Elin  

  


