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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: Trondheim Zonta 
 

Har i perioden 1.6.20201– 31.5.2022 hatt 
følgende styre: 

For perioden 1.6.2022 – 31.5.2023 er følgende 
valgt: 

Klubbleder: Randi Lium Klubbleder: Randi Lium 
Nesteleder: Maggi Brigham Nesteleder: Anne Rigmor Aas 
Sekretær: Trine Wettergren Strømman Sekretær: Trine Wettergren Strømman 
Kasserer: Gun Svendsen Kasserer: Inger Kristin Stene 
Styremedlemmer: Anne Rigmor Aas Styremedlem: Elisabeth Helme 
  Inger Kristin Stene Ragnhild Onsøien 
  

 
Vara: Torbjørg Sandberg 

Webansvarlig Kari Elisabeth Paulsen Webansvarlig Kari Elisabeth Poulsen 
 

Kontaktinfo for ny president, nestleder, sekretær, kasserer, webansvarlig: 
  Mobiltelefon/telefon e-post 
Klubbleder: 99 50 63 37 randilium1954@gmail.com 

Nestleder: 90 18 48 94 anneaas@online.no 

Sekretær:  92 64 44 10  twstromman@gmail.com 

Kasserer: 90 62 67 70 inger@byggteknikk.net 

Webansvarlig 41 68 98 32 kariep@online.no 
 

Klubbens kontingent i perioden 1. juni 2021 til 31.mai 2022: Kr 2000  
Det er ikke regnet ut oppmøteprosent pga. pandemien der flere møter har vært avlyst.    

Medlemmer: 36 
 
  

                                                                         

Antall medlemmer pr. 31.5.2022: 36                
Nye medlemmer i perioden: 3.                   
To dødsfall               

   
Bidrag 

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

  
NOK  

    
35.869  $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    

mailto:v/rkholmen@gmail.com
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WHPPI (Property preservation an improvement) Fund  NOK     $US    
 
Totalt til Zonta International NOK:  

  
 
Egne lokale prosjekter 
 

Fordelt slik: 
Landsprosjekt  NOK   

Klubbprosjekt     
1 Spire Life NOK  18.200 
2 SOS Barnebyer NOK                                                  
3 Capa Care NOK   
4   NOK    

 
Totalt til egne prosjekt NOK:  

 
Klubbkomitéer: 

Medlemskapskomiteen (= styret)  Komitéleder Randi Lium 

Klassifikasjonskomiteen  Komitéleder  

Informasjonskomiteen  Komitéleder Kari Elisabeth Paulsen 

Lokalprosjektkomiteen  Komitéleder May Mollan 

Salgskomiteen  Komitéleder Randi Valde 

Programkomiteen Komitéleder Randi Lium 

Internasjonal komite Komitéleder Trine Strømman 

Valgkomite Komitéleder Margareta Johnsen 

Østersundkomiteen Komitéleder Margareta Johnsen 

Landsmøtekomite Komitéleder Randi Lium 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Trondheim, 04.04.2022 
 
Randi N. Lium 
Klubbpresident 
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Klubbaktiviteter  
 
1.Medlemsmøter og andre aktiviteter 1. juni 2021 – 31. 
mai 2022                                                                                                    
 
Medlemsmøtene har vært på Feministhuset, bortsett fra sommermøtet som var 
hjemme hos Synnøve, møtet den 8. mars da vi besøkte galleriet K.U.K. 
Kjøpmannsgata Ung Kunst og møtet den 10. mai der vi besøkte Leketøysmuseet 
til Birgitta Odén med etterfølgende middag på Frati restaurant. 
 
 
21. august: Sommermøte  
 
På grunn av smittesituasjonen og den pågående pandemien ble det ordinære 
sommermøtet i juni avlyst. I stedet hadde vi et hyggelig sommermøte 26. august 
hos Synnøve. Det var dekket på til oss på kaia ut mot Nidelva, og vi fikk servert 
deilig trøndersodd og med is til dessert. Synnøve holdt et interessant foredrag 
om sitt sauehold. Eva Ohm ble takket med blomster og en presang for stor 
innsats i perioden som hun har vært leder i klubben.                                                         
24 medlemmer deltok. 
 
 
14. september: Foredrag ved Nassira Essahli Vik 
 
Tittel på foredraget: Jeg heter Amal og er en mindreårig asylsøker. Å være 
mindreårig asylsøker: ressurs eller byrde?                                                                              
Nassira E. Vik er opprinnelig fra Marokko, og kom til Norge i 2000. Hun er i dag 
1. amanuensis ved Dronning Mauds Minne. Vi lyttet interessert og engasjert til 
historien til unge Amal som har kommet til Trondheim. Nassira sin egen historie 
gjorde også inntrykk på oss. 
Sosialt samvær og bespisning der vi fikk pizza fra Peppes. 
Videre i kveldens program var «Dette brenner jeg for» og til slutt Zontasaker. 
Kari Elisabeth Paulsen fortalte levende og humoristisk om en USA-tur i 1992 og 
trakk videre noen linjer fram til i dag.   
Zontasaker: Randi Lium orienterte om digitalt distriktsmøte 11. september. Tema 
for distriktsmøtet: Women and Power. Randi orienterte også om Convention i 
Hamburg 25.-28. juni 2022. Møtet var på Feministhuset i Trondheim, 
Kjøpmannsgata 51.                                                                                                                     
25 medlemmer og en gjest deltok.  
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12. oktober: Foredrag ved Arnfinn Gullbrekken 
 

Tittel på foredraget: «Dumme menn og troll til kjerringer» - Hva er vold og hva 
hjelper?                                                                                                              
Arnfinn Gullbrekken er klinisk sosionom og koordinator fro sinnemestringstilbudet 
i Trondheim kommune. Kveldens foredrag var en dialogbasert presentasjon om 
vold i nære relasjoner. Dette var et tema som mange viste interesse for, og vi 
fikk en god samtale etter foredraget med interessante refleksjoner og 
kommentarer. 
Deretter sosialt samvær med kaffe/te og av pizza. 
Etterpå et interessant foredrag fra internasjonal komité ved Astrid og Trine, om 
vanskeligstilte unge kvinner i Peru.                                                                 
21 medlemmer deltok.  
 
 
9. november: Yrkesforedrag ved Tove Bazer 
 
 
Tittel på foredraget: Erfaring fra opplæring i skole med barn og unge med 
autismeforstyrrelse.                                                                                                                          
Tove har arbeidet i 21 år ved to skoler i Trondheim kommune med barn og unge 
med autisme. Hun har stor kompetanse på området. Foredraget var lærerikt og 
levende og engasjert formidlet.  
Vi feiret klubbens 35 årsdag som hadde vært 1. november. Klubben ble chartret i 
Harmonien 1. november 1986. Begivenheten ble markert med marsipankake og 
snitter påsmurt av styremedlemmene.  
Etter bespisningen fortalte Randi Lium om Zontas historie. Kvelden ble avsluttet 
med gruppearbeid - her en idémyldring til programmet på Landsmøte i 
september 2022. Mange fine forslag kom frem, både til foredragsholdere, musikk 
m.m. 
29 medlemmer pluss en gjest deltok. 
 
 
Julemøtet 14. desember 2021 og januarmøtet den 11.1 2022 ble dessverre 
avlyst pga. pandemien. I februar var vi i gang igjen med vår møtevirksomhet på 
Feministhuset, og det var fint. Vi var glade for å se hverandre igjen. Det er 
mange gode vennskapsbånd i klubben vår som det er viktig å ta vare på. 
 
 
8. februar. Foredrag ved Marit Helen Erland 
 
Marit Helen Erland, leder ved Byåsen Frivillighetssentral, fortalte levende og 
engasjert om frivillighetsarbeidet på Byåsen.                                                                                       
Vi var imponert over hennes store engasjement og den høye aktiviteten ved 
denne frivillighetssentralen.  
Etter foredraget var det sosialt samvær og bespisning. 
Kvelden ble avsluttet med interessante Zontasaker:                                                                                                     
Lokalprosjektkomiteen ved Anne Rigmor og May orientering om arbeidet med å 
utvikle nye lokalprosjekter i klubben. Deretter orienterte klubbleder om 
Landsmøtet 9.-11. september  
24 medlemmer deltok.  
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8. mars. Medlemsmøte på K.U.K. Kjøpmannsgata Ung Kunst 
  

Vi deltok i 8. marstoget og gikk bak klubbens plakat                                                          
Zonta Trondheim. Nei til vold mot kvinner. Det var god oppslutning om 8. mars-
taoget. 
Deretter hadde vi et interessant og hyggelige medlemsmøte på «K.U.K 
Kjøpmannsgata Ung Kunst» omvisning av Elisabeth Høstflot Klæbo.  
Kvelden ble avsluttet middag på den nye restauranten Gubalari som er lokalisert 
i tilknytning til galleriet. Vi hygget oss med god mat og drikke i godt selskap. 
15 medlemmer deltok.  
 
 
26. april. Årsmøte  
 
Gjennomføring av årsmøtet.                                                                                               
Sosialt samvær og bespisning.                                                                             
 
Deretter opptak av tre nye medlemmer i klubben:                                                           
Siri Eidssen, May Johnsen og Liv Sandven. 
Orientering om programmet på Landsmøtet 9.-11. september.  
 
Minnemarkering i anledning av vårt kjære medlem Guri Grønflatens bortgang 
den 11. april. Hun var klubbens første president.                                                                                    
 
20 medlemmer deltok. 
 
 
10. mai. Museumsbesøk 
 
Besøk med omvisning på Lektøysmuseet til Birgitta Odén. Det var interessant og 
lærerikt. Etterpå spiste vi på Frati restaurant.                                                                          
17 medlemmer deltok.                                                                                                                                                                           
 
 
 
2. Styrets arbeid 
I perioden har det vært ni styremøter. De første møtene hadde vi på 
Feministhuset, men ellers har vi møttes hos hverandre privat. Dette har gitt en 
bedre ro og hygge, og motivert oss til å jobbe grundig med sakene. I desember 
var vi hos Anne Rigmor, i januar, februar og mars hos Randi og i april hos Trine.                       
I desember hadde styret et felles møte med middag sammen med komitélederne 
hjemme hos Randi. Det jobbes bra i komiteene. 
Styret har behandlet løpende saker, planlagt logistikken på medlemsmøtene i 
Feministhuset, revidert strategi- og handlingsplan og gjennomgått vedtektene. 
Landsmøtet i september har også vært en viktig post på flere styremøter. 
 
Klubben er valgt som vertskap for Landsmøtet i Zonta Norge 2022. Det blir på 
Quality Augustin Hotel helga 9.-11. september. Landsmøtekomiteen vil bestå av 
klubbens styre pluss ledere i komiteene. Fra programkomiteen er Margareta 
Johnsson valgt siden Randi L sitter i styret.                                                                                                                                         
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3. Prosjekter 

Zonta Internationals prosjekt:                                                                       
 
Klubben har støttet prosjektet «Ending Child Marriage», kr. 5.000. 
 
Ved vår kjære Anne Tove Huses bortgang, ble det gitt en sjenerøs minnegave fra 
hennes familie, venner og medlemmer i Zonta,                                                      
til sammen kr. 30.869.                                                                                              
Beløpet har blitt sendt til Zonta International sitt prosjekt «Ending Child 
Marriage».   
 
 
Lokalt prosjekt:  
 
Spire Life                                                                                                                          
Spire Life er et privat hjem for 16 gatebarn i Kampala i Uganda. Klubben gir 
økonomisk hjelp til disse barna, og pengene blir brukt til mat, klær (herunder 
skoleuniform) og skolepenger.                                                                                 
Organisasjonen «Spire Life» drives av Marit Lian. Hun rapporterer jevnlig fra 
prosjektet, blant annet med bilder og videoer.                                                       
Klubben har i regnskapsåret gitt kr. 18.200 til dette 
prosjektet.                                                                                                  
 
Klubbens prosjekter til Capa Care og SOS Barnebyer har nå blitt avsluttet. I 
stedet jobber vi med å etablere nye lokale klubbprosjekt.  
 
 
4. Representasjon og deltakelse utenfor klubben 
Astrid Grude Eikseth er medlem av nominasjonskomiteen i Zonta Distrikt 13 i 
perioden 2020-2022. 
 
Randi N. Lium er valgt som leder av nominasjonskomiteen i Zonta Distrikt 13 i 
perioden 2022-2024. 
 
Maggi Brigham er med i FN-komiteen for Zonta Distrikt 13.                                                    
Hun er også styremedlem i Feministhuset i Trondheim.  
 
Synnøve Utseth er medlem i Zonta Norges valgkomité 2020-2022.  
 
Kari Elisabeth Paulsen fortsetter som medlem i Zonta Norges 
informasjonskomité. 
 
Trine Strømman er valgt inn ii Zonta Norges stipendkomité 2020-2022. 
 
May Mollan sitter i valgkomiteen i Feministhuset i Trondheim. Hun også med i en 
kunstgruppe på tre personer som har ansvaret for gjennomføringen av de 
skiftende utstillingene på Feministhuset. 
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Møter på distrikt- og områdenivå 
 
Distriktsmøtet i distrikt 13 ble avholdt digitalt, lørdag 11. 

september 2021 kl. 12-15.  
Fra klubben deltok Randi N. Lium, Maggi Brigham, Astrid Grude Eikseth og 
Torbjørg Sandberg. Vi møttes hjemme hos Astrid der vi satt ved hver vår PC og 
deltok på møtet. Etter møtet fikk servert en velsmakende lunsj.  
 
Digitalt ledermøte 26. oktober 2021 
Randi N. Lium deltok på digitalt ledermøte i Zonta Norge 26. oktober 2021 
 
 
Digitalt ledermøte 9. februar 2022 
Trine Wettergreen Strømman representerte klubben på digitalt ledermøte og 
ekstraordinært landsmøte 9. februar 2022. 
 
 
5. Synlige aktiviteter utad 
 
Aksjonen bekjempelse av vold mot kvinner 
Klubben deltok med egen stand i Nordre gate lørdag 27. november under 
aksjonen «Stopp vold mot kvinner». Fra klubben deltok May Mollan, Elisabeth 
Helme, Anne Rigmor Aas og Randi N. Lium.                                                                     
Kari Elisabeth Paulsen utarbeidet et godt informasjonsmateriale om Zonta, det 
ble fremvist på klubbens stand sammen med vår roll-up og plakater.   
Det var spennende å delta på denne type markering i lag med andre 
kvinneorganisasjoner, bl.a. Krisesenteret i Trondheim, Afghanske kvinner, 
Sanitetsforeningen og Feministhuset i Trondheim.  
 


