
 
 

Island 2017 

 

Alle klubber unntatt Stavanger var representert 

 

1) Thrine orienterte om regnskap og budsjett. Medlemstallet er 209 for 2017, ikke 230 som 

budsjettert. Det har vært lav reisekostnad for AD siden Mari har bodd privat og reist billig. 

Det har vært brukt 5000,- mer på ledermøter og satt av 16000,- til Convention. 

Medlemskontingenten til ZN er nå 600,- og må betales så fort et nytt medlem har betalt 

kontingent til klubben. Det er viktig å øke medlemstallet siden dette bidrar til å opprettholde 

ZNs økonomi. Se vedlegg. 

2) Forslag fra Trondheim: Styret i Zonta Norge legger fram en strategi for internasjonale 
og lokale utdanningsstipend overfor landsmøtet i 2018. Se vedlegg. 

3) Valg. Det er vanskelig å rekruttere til lederoppgaver. Endringer ihht valgoppsettet ble 

godtatt. Se vedlegg.  

4) Arkiv. Bente Halvorsen ønsker gamle protokoller til ZNs arkiv. 

5) Rapport fra klubbene: 

- Trondheim: 6 nye medlemmer, deltar på flere arrangementer rettet mot unge kvinner i 

samarbeide med andre organisasjoner, bl.a. Pop-up feministhus på 8. mars 

- Ålesund: Samme prosjekter som tidligere, planlegger  Zonta Says No i november og 

grøtprosjekt i desember, ett medlem støtter flyktninger med undervisning på Stranda. 

- Haugesund: Rotifunk-prosjekt, har liste over potensielle medlemmer. 

- Sauda: 8 observatører på møtene. Prosjekt i Nicaragua videreføres. Samarbeider med 

flyktningekonsulent. Planlegger landsmøtet. 

- Egersund: Deler ut flyer med møteprogram og inviterer gjester på møtene. Arrangere 

åpent møte og deltar i julebyen. 

- Oslo: 1 nytt medlem. Planlegger jubileum i oktober. Støtter JURK som tidligere. 

Eventuelt: 

- Bergensklubben er «sovende» for tiden, men har betalt kontingent til ZI for neste år. AD 

Mari Vangdal har vært på besøk for å drøfte mulig framtid. 

- Sandnes og Jæren ønsker å legge ned klubben. Mulig samarbeide med Egersund om å 

opprettholde. 

- FOKUS gir stipend til FNs kvinnekonferanse. 

- Husk «Min Zonta» for diverse informasjon og nyttige verktøy 

- Ledermøte 10-11/2-18. Mail kommer. 

- Rapport fra info-komiteen ligger på websiden. 

- Tur til Japan, se info fra Astrid i Trondheim om å arrangere en tur i forbindelse med 

convention. Interesserte fra klubbene kan melde seg til Astrid. 

Oslo,  2018-02-11 
Solveig Jacobsen 
sekretær 


