
 

 

Velkommen til Ledersamling i Zonta Norge 15 -17.2.2019  

Sted: Hå kommune på Jæren. Vigrestad ligger i Hå kommune. 

Ankomst med fly til Stavanger. Dersom dere lander på Stavanger Lufthavn før klokken 18.00 kan dere 

bli hentet der klokken 18.00. Ellers må dere ordne egen transport til Hå. Flott om dere på søndag ikke 

drar fra Stavanger Lufthavn før 15.30 da vi skal ha avslutning med lunsj og omvisning på Hå Gamle 

Prestegård. 

Som dere ser skal vi litt rundt omkring. Vi regner med at vi har biler og sjåfører nok til å bringe dere 

fram og tilbake! Noen av dere bor jo i nærheten og bidrar forhåpentligvis med ett ledig sete og 

kanskje en seng! 

 

Det blir en samling hvor det legges vekt på 

Å bli kjent med hverandre  

Ledertrening  

Zontas indre liv – både formelt og sosialt 

Vi blir 100 år!  

Sosiale medier og Zontas hjemmesider  

Motivasjon og påfyll i hverdagen 

Positiv organisasjonskultur 

Kultur i Hå  

Økonomi i Zonta Norge 

Vi deler med hverandre og får påfyll med forberedte innlegg. Vi håper å få besøk av noen som driver 

veldedig arbeid i lokalmiljøet vårt. Det er flere aktuelle organisasjoner 

Har dere andre temaer dere ønsker vi skal sette på dagsorden? Kom med dem! 

 

Fredagskveld 15.2.19 klokken 20.00 Køhlerpaviljongen, Nærbø 

Vi samles på Køhler Paviljongen på Nærbø til ett godt måltid. Det blir presentasjon av hver enkelt, 

hva vi er opptatt av og status for klubben.  Dette måltidet spanderes av Zonta Norge. Det er mulig å 

kjøpe vin til maten. 

Eieren av Køhlerpaviljongen vil fortelle historien bak dette flotte bygget. Hvordan det kunne bli 

bygget som en vakker paviljong til å bli ett hønsehus og så forvandlet til en vakker paviljong igjen.  

 

Lørdag 16.2.19 klokken 09.30 – 23.59 Lennsmannsløa, Varhaug 

Dette blir en lang, men innholdsrik dag hvor vi skal være i Lensmannsløa på Varhaug. Det er en 

nyrestaurert løe som nyttes til selskapslokaler for private og frivillige lag/organisasjoner. Den brukes 

også som ungdomsklubb i Hå kommune og til flotte bryllupsfester! Her blir det møteaktivitet hele 

dagen. Når kvelden nærmer seg har vi en teambuilding med laging av vår egen middagsmat. Dette 

håper vi blir en hyggelig aktivitet! Vin kan kjøpes til maten. 

 

Søndag 17.2.19 klokken 09.30 Hå Gamle Prestegård 

Vi fortsetter møtet og avrunder dagen med lunsj og omvisning på Prestegården 



 

 

 

 

Endelig dagsorden på samlingen blir sendt ut når dere har sendt inn deres ønsker (frist 12.12.18) 

Det er lagt opp til at dere kan melde på så mange dere ønsker fra styret + andre på lørdagen og 

søndagen. Her vil det komme en pakkepris (avhengig av antall påmeldte). 

 Zonta Norge dekker utgiftene for 2 fra hver klubb på Køhlerpaviljongen fredag. Det er plass til 36, 

så om klubbene vil sende flere kan dere dekke utgifter for dem selv. 

Overnatting 

Vi vil prøve å tilby noen overnatting privat. Det hadde det vært kjekt å kunne tilby dere som kommer 

langveis fra og bruker en del penger på reise. Ellers har vi fått leie Obrestad Fyr, her er det plass til 11 

personer. Blir vi veldig mange er det hytter for utleie i nabolaget til Obrestad Fyr. Her ser vi behovet 

an og leier disse ved behov. Prisen på Obrestad Fyr er ca. 6000 kroner for hele helgen. Dere må ta 

med eget sengetøy og håndklær. Det er ett vakkert sted. Trenger du enerom må du si fra. Obrestad 

Fyr har ikke enerom. Vi ordner alt av bestilling. Dere melder dere på her! 

Påmelding innen 12.12.18 

Fra _____________________________klubb kommer ______________stykker 

Navn m tlf /mail 
 

Rolle Kommer 
med bil, 
tog eller fly 

Hentes 
hvor/når  

Allergi Har husrom 
for antall 
personer 

Ok m Privat 
overnatting 

     
 

  

     
 

  

     
 

  

     
 

  

     
 

  

 
 

      

 

Håper dere blir med!  

Zonta Norge v Elin Hetland Mong, Ellen Skartvedt, Heidi Lorentzen Solli og Ruth Hørgård Fagerhaug 

Påmelding til ellen.skartvedt@svafas.no innen 12.12.18 

 



 

 

 

 


