
 

 

Velkommen til Ledersamling i Zonta Norge 7-9.2.20  

Sted: Vigrestad i Hå kommune på Jæren. Kvassheim Fyr,  Haver Alpakka og Villa Camilla 

Ankomst med fly til Stavanger, buss/båt/tog til Vigrestad. Dersom dere lander på Stavanger Lufthavn 
før klokken 15.30 kan dere bli hentet der. Ellers må dere ordne egen transport til Hå via buss til 
Stavanger og tog til Vigrestad. Flott om dere på søndag ikke drar fra Stavanger Lufthavn før 15.30 da 
vi skal ha avslutning med brunsj og foredrag på Villa Camilla, Sirevåg. 

Som dere ser skal vi litt rundt omkring. Vi regner med at vi blir nok sjåfører med biler 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. Gi beskjed om du kan bidra med det.  

 

Det blir en samling hvor det legges vekt på 

Å bli kjent med hverandre  

Ledertrening  

Zontas indre liv – både formelt og sosialt 

Vi er 100 år – Convention USA  

Sosiale medier og Zontas hjemmesider      

Nye digitale utfordringer  

Egen klubbs utfordringer og styrker 

Motivasjon og påfyll i hverdagen 

Positiv organisasjonskultur 

Ivareta nye og gamle medlemmer 

Zonta i Norge med multinasjonalt perspektiv 

Økonomi i egen klubb 

Kvinne i media 

Tildeling av Zontadiplom 

 
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 7.2.20 klokken 17.30 Kvassheim Fyr - kveldsmat 

Vi samles på Kvassheim Fyr til ett godt måltid. Etterpå drar vi til vakre Haver Alpakka hvor 
vi blir tatt imot av vertskapet Laila Luteberget og Asgaut Steinnes.  På Haver Alpakka kan du 
få kjøpe nydelig eget produsert garn av egen alpakkaflokk, du får sett Asgauts samling av 
gitarer og vi får kaffe/te og noe å bite i.  

 

Lørdag 8.2.20 klokken 09.30 – 23.59 Kvassheim Fyr 

Dette blir en lang, men innholdsrik dag hvor vi skal være på fyret på Kvassheim. Dette fyret eies og 
driftes av Jæren Friluftsråd og ligger langs det stormfulle Jær-havet. I løpet av dagen skal vi ha mange 
spennende tema, bli bedre kjent og få tips/ideer til drift av egen klubb. Vi håper det blir en helg du vil 
oppleve som inspirerende! Det vil også være et ekstraordinært årsmøte med valg for 2020 – 2022.  



 

 

Søndag 9.2.20 brunsj med påfølgende foredrag. 

Vi fortsetter møtet og avrunder dagen med brunsj på Villa Camilla i Sirevåg. 

 

 

Det er lagt opp til at dere kan melde på så mange dere ønsker fra styret + andre medlemmer. Det vil 
bli lagt opp til workshop med kasserere, leder/nestleder, sosiale medier.  

Zonta Norge dekker utgiftene på brunsj på Villa Camilla søndag for alle påmeldte.  

Prisen på grunnpakken er kr. 600 per person. Det inkluderer alle måltider. Da kommer overnatting og 
reise utenom.  

Ta med snacks som begynner på første bokstav i navnet ditt. Har du allergi tar du heller med noe som 
dekker ditt matbehov ifht det. Vi vil ta hensyn til allergier ved matlaging.  

 
Overnatting 

Overnatting vil bli på ca kr 800 for helgen for 2 netter, da kan man ikke velge å betale for bare en 
natt. Overnattingen blir enten på delt rom på Kvassheim fyr, en hytte eller en Airbnb leilighet på 
Vigrestad. Ønsker man eget rom må man regne med å betale mer. 

Vi vil prøve å tilby noen overnatting privat. Det hadde det vært kjekt å kunne tilby til dere som 
kommer langveis fra og bruker en del penger på reise.  

 
Påmelding innen 20.01.20 

Fra _____________________________klubb kommer ______________stykker 

Navn m tlf /mail 
 

Rolle Kommer med 
bil, tog eller fly 

Hentes 
hvor/når  

Allergi Har husrom 
for antall 
personer 

Ønsker for 
overnatting 

     
 

  

 
 

      

 

Håper dere blir med!  Med vennlig hilsen Zonta Norge v Elin Hetland Mong, Ellen Skartvedt, Heidi 
Lorentzen Solli og Ruth Hørgård Fagerhaug.  
 
Påmelding til ellen.skartvedt@svafas.no innen 20.01.20 med kopi til 
elinhetlandmong66@gmail.com 


