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Områdeleders brev – november 2017 

For et par uker siden sendte jeg spørsmål til klubbpresidentene 
om å få innspill til Områdeleders info. Uten noen ord fra dere 
vet jeg ikke hva dere driver med. Ikke alt står på nettsiden.  
Jeg regner med at alle klubbene gjør sitt for å verve medlemmer 
og gjøre Zonta kjent. Lykke til videre! 

Distriktsmøtet 2017 

Sett fra min side var det et meget godt distriktsmøte. Slik det 
var lagt opp med foredragene før businessmøtet begge dager var 
meget godt mottatt.	Jeg tror dette bør bli en regel på alle de 
neste distriktsmøter. At det sto så dårlig til på Grønland var en 
overraskelse for flere. Flott at Zontaklubber i Danmark har et 
prosjekt som gir resultater der. Norge fikk endelig en ltn. 
Governor på plass, Jane Bordal fra Oslo. Gratulerer!  Jeg håper 
alle fra Norge som var med fikk litt inspirasjon som de har delt 
med sine klubbmedlemmer. 

Vårt lille landsmøte gikk greit med valg etc. Fra Trondheim fikk 
vi invitasjon til å melde oss på førkonventiontur i Japan.  

Distriktsmøtet 2019  

blir i København 12 -15 september. Begynn å spare med en gang. 
Å delta på et distriktsmøte gir inspirasjon og kunnskap om Zonta. 
Danskene pleier også å være flinke til å arrangere. 
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NYTT FRA KLUBBENE 

Ålesund har «Zonta says no» prosjekt med Oriflame presentasjon 
og lotteri 27.11. De deltar på julemarked med salg av julegrøt i 

Ålesund sentrum 9.-10.12. Dette er jo flott at Ålesundklubben 
også begynner å selge julegrøt. Jeg håper de også får god 
inntekt og at noe gis til ZIF 

 

Oslo feiret sitt 70 års jubileum 14. oktober. Det var lagt opp til 
et seminar med flott fokus på Zonta. Gjester var til stede og vi 
håper på flere nye medlemmer. Osloklubbens lokale prosjekt er 
JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) og vi hadde utlodning hvor 
pengene gikk til JURK. Om kvelden var de festmiddag for 
klubbens medlemmer.  

 

I Sauda forberedes landsmøtet neste år. Det blir sikker flott, 
kjenner jeg dem rett. De har nettopp fått et nytt medlem, en 
flott somalisk kvinne. 

 

Trondheim Zontaklubb fikk midler av Fokus til en 12 dagers 
kampanje for sette fokus på bekjempelse av vold mot kvinner. 
Det skal være ulike arrangementer i løpet av perioden. Klubben 
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ønskes lykke til med arrangementet. Kanskje Zonta blir riktig 
godt kjent i Trondheim. Fokus er en god organisasjon å høre til. 
De gir stadig ut midler og dere ser det lønner seg å søke! 

I Egersund er det straks grøtsalg i julebyen! Lykke til! 
De hadde et flott oktobermøte med Liv Gravdal som 
fokuserte på at tekstilbransjen er 

 
en av de mest forurensende bransjer i verden, så sats på «grønn 
mote» Vi kjøper sikker mere klær en det vi trenger men på den 
andre siden må jo økonomien gå rundt. Lett er det ikke! 

 

 

 

 

 

 

 

De ikke så hyggelige nyhetene! 

Vi mister Sandnesklubben. Det er forsøkt å revitalisere den 
uten å lykkes. Kanskje Stavanger kan bli en felles klubb i 
området… 
I Bergen har jeg nå noen navn slik at vi forhåpentligvis kan 
finne tid for et informasjonsmøte tidlig neste år. Når mine 
lunger ikke er samarbeidsvillige må dette vente litt. Men jeg 
håper å kunne samarbeide Med de medlemmer som enda er i 
Bergen! 
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Zonta International 
Foundation  
håper at så mange som mulig av 
dere vil gi en personlig donasjon. 
25dollar gir 3 piker skole 
100 dollar kan hjelpe til.  
trygge fødsler. Kutt ut 
kaffekoppen eller croissanten i 
dag og gi til ZIF! 

 Gir 150 av Zonta Norges  
 medlemmer en donasjon på 25 

dollar, vil dette utgjøre  
3750 dollar.  

 

SHARE YOUR STORY 

Hver måned hyller 
Zonta service og 
advocacy aktiviteter i 
klubbene som klubber 
har gjennomført.  Jeg 
vet at dere gjør mye 
bra og hvorfor ikke få 
dette registret hos 
Zonta. Dere kan også 
tagge for eks. 
instragram med 
#zontiansinActionDenne 
gangen utfordrer jeg 
Trondheim! Deres 
kampanje bør komme 
videre til ZI 

Ledermøtet 2018. 

Alle klubbpresidenter har fått invitasjon til ledermøtet, 2 helg i 
februar. Meld dere til Solveig! 
Dere må gjerne komme to fra hver klubb, gjerne en som skal 
overta som president etter hvert. Temaer på møtet er også litt 
opp til dere, så er det noe spesielt, si i fra snarest. Vi vil 
snakke om membership Drive, som vi fikk informasjon om på 
Distriktsmøtet.  
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Convention i Yokohama 28 juni til 3 juli 

I siste «The Zontian» ser dere at informasjon om Convention er 
kommet.  Vi kan nå registrere på nettet og det er billigst å 
registrere seg før 28. februar. Det blir ikke så billig Convention, 
men mye kan gjøres ved å bestille fly allerede nå. Dersom 
klubben ikke ser seg råd til å sende en delegat, husk å gi proxy 
til en annen klubb. Alle stemmer teller. Ses vi der? 

 

 

 

 

 

 Hilsen Områdeleder Mari 

mvangdal@online.no 

tlf. 982 07 545	

 

Har du noen gang tenkt på hvordan Zonta kunne fortsette 
sin flotte virksomhet uten deg? Uten denne flotte 
kombinasjonen av Zonta og deg kunne ikke Zonta videreføre 
sitt arbeid for kvinner og barn! 


