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Godt biennium kjære Zontians! 

Vel hjemme fra inspirerende dager på Convention i 
Yokohama er det en glede å få ønske dere 
velkommen inn i ett nytt biennium 2018-2020! 

Å delta på Convention er spennende! Å møte 
deltakere fra hele verden som brenner for de 
samme sakene som vi gjør lokalt i våre klubber. Å 
diskutere på tvers av landegrenser og kontinent om 
hvordan man får med nye medlemmer, gode 
dugnadsprosjekter og hvilke temaer som engasjerer 
mest på klubbkvelder! Du kjenner opplevelsen av å 
tilhøre en Zontaflokk Worldwide!  

Vi er inne i ett biennium hvor Zonta runder 100 år! 
Dette skal feires og settes på dagsorden i 
København på distriktsmøte og i Chicago i 2020! 
Det er kjekt om klubbene lokalt kan markere og feire 
at vi har en solid organisasjon som hele tiden 
evaluerer og setter nye mål om å yte service og 
advocacy til flere! 

Under Convention ble det satt nye mål for de to 
kommende årene for de internasjonale 
prosjektprogrammene. Vi ble også utfordret til å 
starte lokale prosjekt i sammen med lokale 
organisasjoner. Dette ble vedtatt og gir muligheten 
for de lokale klubbene til å søke midler via ZI. Disse 
midlene kan søkes fra 1.9.18.  

Om ikke lenge møtes mange av oss i Sauda til 
landsmøte! Over lang tid nå har Sauda Zontaklubb 
planlagt en flott helg for oss med ett meget aktuelt 
program! Takk for at innsatsen dere legger ned i 
arbeidet med å tilby oss andre muligheten til å 
samles om viktige tema og samtidig få oppleve 
vakre Sauda!  

Den 24.8.18 avholdes det Charterfest på Jæren. Da 
skal Vigrestad og omegn Zontaklubb chartres. Det 
er en glede å ønske denne klubben velkommen!  

Zonta Norges funksjon innebærer en tilrettelegger 
og rådgiverrolle. Vår oppgave er å arrangere selve 
landsmøtet, legge til rette for delegasjonsmøter og 
møter under distriktsmøtet og Convention. Vi skal 
være en støtte for klubbene og ledere. Jeg har 
snakket med flere av lederne av de lokale 
Zontaklubbene for å kartlegge hva dere trenger av 
oss. Noen av dere har sagt at dere trenger leder og 
styrestøtte, motivasjon og påfyll. Noen klubber har 
ønske om at de får besøk med fokus på motivasjon 
og styrke av klubbens indre organisasjonskultur! 
Kom gjerne med ønsker i starten av perioden slik at 
vi kan prøve å imøtekomme deres ønsker! Midlene 
er begrenset så vi må planlegge godt og smart for å 
nå det vi setter oss som mål! Vi vil ta i bruk sosiale 
medier i ett større omfang enn det vi har gjort til nå i 
Zonta! Det er både tids og pengebesparende, men 
krever kompetanse! Det vil vi legge vekt på under 
de samlingene vi har framover! 

Zonta Norge har gode hjemmesider og de som 
jobber med disse sidene er raske til å oppdatere og 
gjøre stoffet tilgjengelig for oss! Bruk disse sidene 
mere, send aktuelt stoff til komiteen og del det 
gjerne videre til andre! 

Det nye styret har så smått begynt arbeidet vårt. Vi 
venter ennå på innkommende leder, men håper det 
er på plass innen landsmøtet. Sekretær Ellen 
Skartveit og kasserer Heide Lorentzen Solli har lang 
fartstid fra Zonta, to dyktige og positive Zontadamer! 

Så takker vi av det gamle styret med Mari Ramsten 
Vangdal, Solveig Jackobsen og Thrine Seglem for 
den innsatsen dere har gjort for Zonta Norge! Og 
takk til alle dere som har andre verv i Zonta Norge 
og i klubbene! Takk for at dere står på og er med på 
å gjøre verden bedre for utrolig mange mennesker! 

 

Takk for tillitten som jeg har fått som påtroppende 
leder – det blir 2 spennende år! Gi meg gjerne 
innspill på ønsker og forbedringer! 

 

Beste hilsen 

Elin Hetland Mong, AD Zonta Norge 


