
 

Klubbrapport 
Periode: 1. juni 2021 til 31.mai 2022 

Sendes til AD på e-post siri.meling@gmail.com innen 31. mai 2022 
Kopi til Infomasjonskomiteen v/rkholmen@gmail.com 

Klubbnavn: 
 

Har i perioden 1.6.2021 – 31.5.2022 hatt 
følgende styre: 

For perioden 1.6.2022 – 31.5.2023 er 
følgende valgt: 

Klubbleder:  Grete Smistad Klubbleder:  KLUBBEN BLE VEDTATT 
NEDLAGT PÅ ÅRSMØTET. 
Ingen nye ble derfor valgt til styret. 

Nesteleder:  Eva Husby Nesteleder:  
Sekretær:  Tove Selås Sekretær:  
Kasserer:  Bente Halvorsen Kasserer:  
Styremedlemmer:  Annelise Welde Styremedlem:  

 Aud Marit Waage  
 Isabella Rode  

Webansvarlig  Grete Smistad Webansvarlig  

Kontaktinfo for ny president, nestleder, sekretær, kasserer, webansvarlig 
 Mobiltelefon/telefon e-post 
Klubbleder:   
Nestleder:   
Sekretær:   
Kasserer:   
Webansvarlig   

Klubbens kontingent i perioden 1. juni 2021 til 31.mai 2022: Kr  

Frammøteprosent i perioden 1. juni 2021 til 31.mai 2022:  66 % 

Medlemmer: 10 
 

Antall medlemmer pr. 1.6.2021: 
14 

Bidrag 
Zonta International 
Fordelt slik: 

Antall utmeldinger i perioden: 4 
Nye medlemmer i perioden: 0 
Antall medlemmer pr. 31.5.2022:10 

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  $US  1100 
ZISVAW (to eradicate violence against women) Fund, NOK  $US  
WHPPI (Property preservation an improvement) Fund NOK  $US  

 

Totalt til Zonta International NKR: 10000  
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Egne lokale prosjekterhttps://cloudconvert.com/ 
Fordelt slik: 

 

Landsprosjekt NOK  

Klubbprosjekt   

1  NOK  
2  NOK  
3  NOK  
4  NOK  

 

Totalt til egne prosjekt NOK: 0  
 

Klubbkomitéer: 
 Medlemskomite Komitéleder   Annelise Welde 
 Komitéleder  
 Komitéleder  
 Komitéleder  
 Komitéleder  

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

  Årsmøtet i mai 2021, digitalt 
 
Sommermøte i juni 2021: 
7 tilstede 
Alle fikk litt taletid og det ble en hyggelig samtale rundt bordet om koronatiden, utfordringer og forventninger 
for tiden som kommer. 
Tove fortalte noen sagn fra Haugalandet og Eva anbefalte boka til Tor Åge Bringsvær «Mens jeg har dere her» 
eller Om det å bli gammel. 
 
September 2021: 
7 tilstede. 
Bente Halvorsen hadde Zontaord og leste høyt fra boka: «Kroppen skal lege seg selv» av Ole Olvik Han hadde 
kurar for dei fleste plager. Og i behandlinga sverja han til ulike bad : Luftbad, regnbad, sjøbad og solbad. 
Klubben mistar medlemmer, og medlemstallet er snart på smertegrensa for hva som er fornuftig. Vi prata rundt 
dette og bestemte at framover satser vi mest på å beholde de medlemmene vi har, passe på at vi har det kjekt og 
bra sammen! Kanskje har noken lyst til å komme tilbake – nå etter koronatida.  
Tove Selås representerte klubben på digitalt distriktsmøte lørdag 13.september. 
Oktober 2021: 
6 av våre medlemmer deltok 
Mandag 4.oktober hadde vi vårt medlemsmøte ilag med Haugesund Soroptimistklubb i deres lokaler, Vår Frelsers 
menighetshus. Tema var tv-aksjonen og foredragsholder Elin Frønsdal fra Frelsesarmeen fortalte om deres arbeid 
for rusmisbrukere i Haugesund. Bente Halvorsen fra Zonta fortalte om TV-aksjonens Plan’s innsamling til arbeid 
mot barneekteskap. Loddsalget gikk til TV-aksjonen. 
 
November 2022 
Annelise Welde hadde et levende foredrag om «livet til sjøs» - mange bilder fra en tid på de sju hav, da hun 
jobbet som telegrafist. 
 
Desember 2022 – julemøte – avlyst pga koronarestriksjoner 
 
Januar 2022 
Digitalt styremøtemøte i stedet for medlemsmøte, pga koronatiltak og at styreleder selv satt i isolasjon pga 
korona,  6 deltok. Planla møtene utover våren, invitasjon fra Soroptimistene til mars-møtet ble godt mottatt. 

 
 



 
Februar 2022 
Pga lav påmelding og at møtet var sammenfallende med digitalt ledermøte, ble klubbens medlemmer oppfordret til 
å logge seg på å delta på ledermøtet. Flere gjorde det. Sauda-klubben bar vår Proxy på ledermøtet. 
 
Mars 2022 
7.mars hadde vi «8.mars-møtet» vårt. Vi var hos Soroptimistene og Grete Smistad hadde innlegg om Zontas 
prosjekter og rosedagen – hva 8.mars betyr for oss. Samtidig hadde krigen i Ukraina nettopp startet og vi 
overbragte hilsener fra våre søsterklubber i Ukraina, samt hilsen fra Zontas internasjonale president i denne 
sammenheng. Soroptimistene gjorde det samme. Samtidig ble det orientert om status i Kjolemarked-komiteen som 
hadde begynt å jobbe. Planen var brukt-marked for kjoler den 23. april. Gunn og Tove fra vår klubb deltok i 
komiteen. 
 
April 2022 
Møtet ble holdt 6.april pga påsken. I loftstua på Hemmingstad. Anne Grethe Øygarden hold foredrag om hvordan 
leve med en psykopat «Maktmennesker i nære relasjoner/ Nøkler til frihet» – og hvordan hun nå hjelper andre i samme 
situasjon å komme ut av forholdet. Sterkt å høre hennes historie. 
 
23.april – kjolemarked i samarbeid med Soroptimistklubben, stort engasjement og mange kunder gav totalt 42.232 
kr i netto inntekt som skal gå til jenters skolegang i afrika – og vår klubb skal donere vår andel (deles etter antall 
medlemmer i hver klubb) som er ca 1/3 – til «Let us learn Madagascar»-prosjektet. 
 
Mai 2022 – årsmøte og nedleggelse? 
 
   

Representasjon 
 
Tove Selås representerte klubben på distriktsmøte digitalt i september. 
 
 
 
Haugesund, 30/5-22 
 
Grete Smistad 
Avtroppende leder 
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