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Områdeleders brev - september 2016 

Kjære alle Zontavenner! 

Landsmøtet i Oslo ble en meget hyggelig opplevelse med 
høstsol som ramme. Osloklubben hadde gjort en flott jobb 
med arrangementet. En stor takk til dere alle! Og takk til 
alle deltagerne som var med på Landsmøtet.  

Landsmøtets forretningsdel gikk også etter planen, med 
gode diskusjoner under forslagene. Noen av forslagene 
som ikke gikk gjennom vil bli diskutert på Ledermøtet i 
februar.  

 

Det ble vedtatt en økning av kontingenten, og informasjon 
om dette vil komme på nettsiden. Det ble også vedtatt at 
Området skal støtte ZIF videre, men alle oppfordres til å 
lete etter et fellesprosjekt som alle kan ha eierskap til. 
Dette kan også være et ZIF prosjekt. 
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Styret i Distrikt 13 la sitt styremøte til Oslo og var også 
tilstede på hele landsmøtet. Jeg skal hilse fra Governor 
Ingibjørg Eliasdottir. Hun var meget glad for å høre at alle 
klubber hadde gode prosjekter og fokuserte på 
rekruttering.  

Takk til Bente Halvorsen som har gjort en 
fantastisk jobb som Områdeleder. Hennes 
entusiasme har virkelig vært til stor 
inspirasjon.  

Sauda fikk overrakt Zontaflagget og er 
klare til å holde neste Landsmøte i 2018.  

Styret i Zonta Norge har vedtatt mål for 
neste toårs periode. De står i forhold til 
D13 og til Zonta International sine mål. 
Disse kommer også på nettsiden etter 
hvert. 

Fokuset er på medlemsøkning og på å 
holde prosjektene innenfor det som er Zontas målsetting. 
Ledertrening er også et område. Det er fremdeles et mål at 
klubbene skal gi 1/3 av innsamlede midler til ZIF. 
Fremdeles har dere da 2/3 igjen som kan brukes lokalt.  
Jeg synes dette er en god fordeling spesielt etter at vi på 
Landsmøtet fikk høre at det slett ikke står så bra for 
kvinner i Norge som vi kanskje trodde. 
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Hvis jeg nå ser litt fremover, må nok rekruttering være et 
hovedfokus i likhet med tidligere. Det andre hovedfokus vil 
være på ledersituasjonen. Det har dessverre vært 
vanskelig å få medlemmer til fylle posisjonene i Zonta. Vi 
har ingen fra Norge med i D13s valgkomite i denne 
toårsperioden og kun endringer i Bylaws gjorde at Randi 
Lium kunne stille til valg til sin andre periode som 
Områdeleder. Dette er ingen ideell situasjon. Husk at 
«båten blir til mens du ror», vi lærer underveis. 

Jeg tar sikte på å besøke alle klubbene i løpet av min 
periode. Dette ser jeg meget frem til og håper dere vil gi 
beskjed dersom det er spesielle saker jeg skal si noe om. 
Jeg vil gjerne høre fra dere og ser frem til et godt 
samarbeid. Jeg reiser til Italia i 6 uker, men den trådløse 
verden er fantastisk. Ta kontakt, jeg er alltid på nett! 

 

 

Husk: 

Det er du som bærer Zonta videre. Uten deg, ingen Zonta. 

Vi har nok å ta fatt i, så stå på Zontakvinner! 

 

Jeg ønsker dere flott aktiv Zontahøst! 

Ikke glem å se og bruke vår fantastiske nye webside! 
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