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RAPPORT FOR PERIODEN SEPTEMBER 2019 – SEPTEMBER 2020 
 
Medlemmer Kari Elisabeth Paulsen, Ragnhild Herje Johannessen og Randi Karin Holmen som ble 

utnevnt til leder for perioden 

Målsetting Spre kunnskap om Zonta lokalt og nasjonalt gjennom en aktiv nettside, kontakt med 
presse og markedsføring på sosiale medier  

Møter Komitéen har avtalte møter via Skype og privat, ellers ved Distrikts-, lands- og 
ledermøter. Det ble avholdt 5 komitemøter i 2019-2020.  

Saksliste Innkalling etter saksliste v/leder. Gjennomgående saker er: Kvalitetssikring av nettsidene 
til Område 4 og klubbene - Hva er gjort, og hva bør gjøres, samt oppfølging av saker fra 
forrige møte.  

Referat Kari Elisabeth Paulsen. 

 

NETTSIDENE 
• Zonta Norges nettsider ligger under Distrikt 13 og bruker programmet Wordpress. Vi fikk nye nettsider 

i august 2016. Alle klubbene har egne sider som administreres av webansvarlig i hver klubb med støtte 
fra medlemmene i Internettkomiteen. Hovedsiden administreres av leder for Internettkomiteen. Vi 
prøver å holde alle sidene oppdatert til enhver tid.  

• Komitémedlemmene har jevnlige møter for å kvalitetssikre- og oppdatere nettsidene, og gir hjelp og 
veiledning til webmasterne i klubbene:  
- Randi Karin Holmen: Stavanger, Vigrestad og Omegn, Egersund og Omegn og overordnet ansvar 
område 4 
- Ragnhild Herje Johannessen: Haugesund, Bergen, Sauda og egen klubb Ålesund,  
- Kari Elisabeh Paulsen: Oslo og egen klubb Trondheim 

• Informasjonskomitéens medlemmer har alle tilgang til å redigere ZN sine nettsider og klubbsider. Vi 
ønsker aktive webansvarlige redaktører i klubbene, og komiteen har sendt ett resymé av møtereferat 
med tips til klubbene. Vi ber klubbene være aktive og følge opp tips og råd fra komiteen. 

• Under fanen Verktøykasse har vi lagt ut egne maler og brukerveiledninger, samt lenker som klubbene 
er anbefalt å bruke. Det er viktig å bruke oppdaterte maler, disse vil dere alltid finne i ”Verktøykassen”. 
Gamle maler mangler ofte viktig informasjon. Noen klubber har laget egen Logo med hjelp av ZI. 
Disse ligger lagret i Verktøykassen slik at alle medlemmene får tilgang til dem. Vi oppfordrer alle 
klubbene til å bestille slike. Disse skal brukes på brev, innkalling til møter, referater m.v. 

• Informasjonskomiteen mener at gode og klare bilder er viktig for nettsidene våre. Slike bilder sier ofte 
mer enn ord og fenger bedre. For å få levende sider ønsker vi at medlemmer som har et blinkskudd av 
Zontainteresse sender oss slike bilder. Dere kan også poste på Facebooksiden vår. 

• De fleste klubbene har nå egne Facebooksider. Her kan klubbene presentere informasjon for sine 
medlemmer på en rask og effektiv måte. Komiteen ser at dette er hensiktsmessig for klubbene og at 
nettsiden er vanskeligere for dem å få ut informasjon på. Mange klubber sliter fremdeles med 
innlogging og redigering. Dette er et problem vi har tatt opp med utviklerne flere ganger. Vi arbeider 
med saken. Foreløpig konsentrerer vi oss om at nettsidene inneholder oppdatert informasjon uten for 
mange detaljer, og at de skal være et verktøy for klubbene. Samtidig ser vi at besøkstallet på nettsidene 
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øker når vi poster på Fb, da klikker man inn på lenken som ligger ute. På nettsiden har vi  har lagt inn 
lenker til alle klubbenes Facebooksider under fanen ”Kontakter”. 

• Informasjonskomitéen ser at det er behov for en jevnlig kompetanseheving, for å holde klubbenes 
nettsider oppdaterte. Styret i Zonta Norge må ta ansvar for slik kompetanseheving, gjerne i forbindelse 
med Ledermøtene. Internettkomiteen har tatt initiativ til dette overfor styret flere ganger, med ønske 
om webseminar for klubbenes internettansvarlige. 

 

 

MAILADRESSER 
•  Zonta Norge har i dag én mailadresse som skal følge AD: post@zontanorge.org 

Adressen betjenes av Informasjonskomiteen. 

 

MÅNEDENS ZONTAPROFIL 
• Går på omgang mellom AD, vise-AD, presidentene i Norge og distriktsleder. I denne perioden har vi 

presentert President og vise Ad Ruth Fagerhaug, President i Bergen Dubrila Radulovic, President i 
Vigrestad og omegn, Majken Gudmestad. Nå er det Presidenten i Haugesund, Grete Smistad som er 
profilen. 

 

Hauge i Dalane 22/8-20 

for Informasjonskomitéen 

 

Randi Karin Holmen 
leder 


