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Områdeleders brev – AUGUST 2017  

Det nærmer seg Distriktsmøtet! 

Det er pr. nå 145 registrerte, av dem 32 fra Norge. Ellers er det 53 fra 
Danmark, 50 fra Island og 7 fra Litauen. Jeg synes vi, i forhold til 
medlemsmassen er godt representert! Det er 112 påmeldte til mottagelse på 
rådhuset, 107 vil besøke Zontahjem og det er 118 som kommer til festmiddagen 
lørdag kveld. Hvis dere ikke har meldt dere til noen av aktivitetene kan dere 
sikker gjøre det ennå.  Og en gledelig sak er at to klubber nå er over 30, 
Egersund og Trondheim. De har 2 delegater. Dersom klubben er representert, gi 
proxy til en annen klubb. Alle stemmer teller. 

 ZZZZZ 

Medlemsantallet! 

Pr. nå er det 109 betalende medlemmer.	Målet for Bienniet er 233! Husk å betale 
til området med en gang dere får et nytt medlem. Vi har revidert regnskapet litt 
og gitt bl. annet mindre penger til mine reiser. Jeg vil allikevel besøke de klubber 
jeg ikke har besøkt til nå, dels som ferie og kanskje privat overnatting.  

Ta med gjester på alle møter om mulig. Ikke noe er hemmelig hos oss. Den 
største hemmeligheten av dem aller er vel at Zonta i det hele tatt eksisterer! 
Men jeg vet at flere klubber etter hvert får Zonta inn i lokalavisene så det bør 
jo hjelpe på folks uvitenhet! 

Som før sagt! Vi trenger nye medlemmer! Stå på videre Zontians! 

 

 

Ledermøtet 2018. 

Vår sekretær, Solveig, er i ferd med å finne de beste priser men det ser ut at 
Thon hotell Slottsparken hvor vi var i fjor blir det beste. Dere får endelig 
beskjed så raskt som mulig.  Er det spesielle saker vi skal ta opp? Tidspunkt 
blir sannsynligvis 2 helg i februar.  
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Litt nytt fra Zonta 

Dere får jo også Zontas mailer, men dersom dere ikke leser alt vil jeg nevne 
noen ting: 

ZI får et nytt æresmedlem. Dette er Helen Clark, tidl. Statsminister i New 
Zealand. Hun har også hatt flere toppverv i FN. Vi gratulerer! 

     

Et av Zontas tidligere æresmedlemmer Simon Veil er gått bort. Hun ble 89 år. 
Noen husker henne kanskje som Keynote speaker under Convention i.  Vi lyser 
fred over hennes minne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE YOUR STORY 

Hver måned hyller 
Zonta service og 
advocacy aktiviteter i 
klubbene so klubber har 
gjennomført.  Jeg vet 
at dere gjør mye bra og 
hvorfor ikke få dette 
registret hos Zonta. 
Dere kan også tagge for 
eks. instagram med  

#zontiansinAction 
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Jeg besøker Ålesund i september og gleder meg til det!  

 

 Hilsen Områdeleder Mari 

	

	

mvangdal@online.no 

tlf. 98207545 
 

Husk at du er Zonta og Zonta er deg. Uten denne flotte 
kombinasjonen kunne ikke Zonta videreføre sitt arbeid for kvinner og 
barn! 

Klubben i Bergen 

Det er gledelig at klubben har bestem seg for å være hvilende 
medlemmer til vi forsøker å holde et informasjonsmøte med tanke på nye 
medlemmer. Dette vi muligens skje i november og jeg ber dere om å tenke 
nøye igjennom om dere kjenner noen som er potensielle medlemmer. 

VI TRENGER ALL HJELP VI KAN FÅ! 

 


