
   

Vedtægter for Zonta Area 01 Danmark vedtaget på landsmødet 2014.   

Indledning  

Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i – eller med erfaring fra 
anerkendt erhverv eller profession, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders status.    

§1   Navn og hjemsted  

Zonta Area 01, Danmark er en del af Distrikt 13 af Zonta International. Organisationens hjemsted er hos 
Area  Director (AD).   

§ 2  Formål, Distrikt 13, area 01 

• At forbedre kvinders status på det juridiske, politiske, økonomiske, uddannelses-, sundheds- og 
erhvervsmæssige område gennem lokale projekter 

• At give bidrag til Zonta’s internationale projekter  
• At påvirke den offentlige mening i overensstemmelse med Zontas formål 
• At skabe netværk for og mellem medlemmer i forskellige erhverv.  

 
Zonta er neutral med hensyn til partipolitik og religion.    

§3   Medlemmer 

 Alle danske Zonta klubber og Golden Z klubber, sponsoreret af danske Zontaklubber, er medlemmer.   

§4   Landsmødet  

Landsmødet er Areas højeste myndighed. Ansvaret for og ledelsen af Landsmødet påhviler AD.   

§4.1   

Landsmødet afholdes hvert år. I lige år afholdes Landsmødet i september eller oktober måned fra fredag 
aften til søndag middag.  Det arrangeres på skift af klubberne, og den arrangerende klub er økonomisk 
ansvarlig for Landsmødet.    

På Landsmødet vil der være fokus på Zonta Danmarks handleplan for det kommende biennium i 
overensstemmelse med Conventions beslutninger.    

Den arrangerende klub skal skriftligt (brev/e-mail) meddele de øvrige klubber og Golden Z klubber 
tidspunkt og sted for Landsmødet senest 5 måneder inden mødets afholdelse.   

I ulige år afholdes Landsmødet i september eller oktober måned som et endagsmøde, hvor mødet 
arrangeres af Landsledelsen og afholdes centralt i landet.   

§4.2   

AD udsender indkaldelse til klubformændene ved brev/e-mail senest 30 dage før Landsmødet.   

Med indkaldelsen (brev/e-mail) følger:  

• Forslag til dagsorden  
• AD´s beretning  



• Regnskaber for, hvad landsstyret er ansvarlig for, samt budgetter for de følgende 2 år  
• Forslag til udlodning af midler fra overskud fra Projektkontoen  
• Indkomne forslag 
• I ulige år navne på opstillede kandidater 

Senest 30 dage før Landsmødet skal klubbernes og udvalgenes skriftlige beretninger være tilgængelige for 
medlemmerne på www.zonta.dk’s interne sider.  AD er ansvarlig herfor.   

§4.3    

Dagsorden for Landsmødet skal mindst indeholde: 

• Valg af dirigent  
• Valg af referenter og stemmetællere 
• Registrering af stemmeberettigede delegater 
• AD´s beretning 
• Godkendelse af regnskaber 
• Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det 

kommende år  
• Godkendelse af udlodning af midler fra Projektkontoen  
• Indkomne forslag 
• Valg af AD og vice AD (normalt i ulige år)  
• Valg af landskasserer og suppleant (normalt i ulige år)  
• Valg af revisor og revisorsuppleant (normalt i ulige år)  
• Valg af stående udvalg  
• Eventuelt 
• Tid og sted for afholdelse af næste Landsmøde   

§4.4   

Referat af Landsmødet godkendes foreløbigt af landsformanden og dirigenten.  Det udsendes (brev/e-mail) 
senest 6 uger efter afholdelse af Landsmødet til delegater samt klub- og udvalgsformænd og lægges på 
www.zonta.dks interne sider.   

§4.4.1  

Referatet godkendes endeligt af delegaterne på SU-mødet.   

§4.5    

Alle danske Zontamedlemmer og medlemmer af Golden Z klubber har møde og taleret på Landsmødet.   

§4.6   

Hver klub har ret til 1 stemmeberettiget delegat (og 1 substitut). Har klubben 31 medlemmer eller flere er 
klubben berettiget til 2 delegater (og 2 substitutter). Har klubben 61 medlemmer eller flere er den 
berettiget til 3 delegater (og 3 substitutter).   

Betingelse for klubbernes deltagelse i Landsmødet er betalt kontingent. Det er antallet af medlemmer på 
kontingentets forfaldsdato (1/6), der betinger antallet af delegater.   



Hvis en klub ikke deltager, kan proxy gives til en anden klubs delegat. En delegat må ikke bære mere end 2 
proxy.   

Landsledelsens medlemmer (AD, Vice-AD, landskasserer) har, bortset fra personvalg, hver een stemme (3 
stemmer i alt).   

Landsledelsens medlemmer kan ikke bære proxy for nogen.   

§4.7    

Klubber under dannelse, men uden charternummer fra Zonta International har adgang til Landsmødet som 
observatører med taleret, men uden stemmeret.   

§4.8    

Hver klub skal skriftligt (brev/e-mail) senest 14 dage inden Landsmødet meddele AD navnene på klubbens 
delegater.    

En klub kan inden Landsmødets start ved skriftlig henvendelse til AD (brev/e-mail) ændre navnet på en 
delegat.   

§4.9    

Beslutninger på Landsmødet træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er AD’ s stemme 
afgørende.   

Landsmødet træffer beslutning om størrelsen af rejsetilskud.   

Ved personvalg: i det tilfælde hvor ingen af kandidaterne opnår mindst 50 % af stemmerne foretages en ny 
afstemning blandt de to kandidater, der har opnået flest stemmer.   

I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.   

§4.10   

Forslag, som ønskes behandlet på Landsmødet, fremsendes skriftligt (brev/e-mail) og skal være modtaget 
af AD senest 60 dage før mødets afholdelse.  

§4.11   

Alle klub- og udvalgsformænd skal senest 60 dage før et Landsmøde sende (brev/e-mail) en årsrapport på 
maksimalt to A4 sider for perioden 1/6 til 31/5 til AD og landssekretæren.   

Landssekretæren er ansvarlig for, at årsrapporten lægges på www.zonta.dk ’s interne sider, jvf. §4.2.   

§4.12   

For at Zonta i størst muligt omfang kan leve op til sit formål, kan landsledelsen inden for de budgetmæssige 
rammer træffe nødvendige beslutninger på vegne af Zonta Danmark i perioden mellem 2 landsmøder.   

Landsledelsen gør så vidt muligt brug af web-høringer før beslutning tages.   

Klubformænd orienteres hurtigst muligt.  

  



§5  Landsledelsen 

Landsledelsen vælges på Landsmødet i ulige år for en periode af 2 år.   

Landsledelsen tiltræder umiddelbart efter Convention det efterfølgende lige år.   

Opstår en ekstraordinær situation, hvor det bliver nødvendigt med personvalg i perioden mellem 2 valg, 
tiltræder den valgte straks efter og sidder til udgangen af den ordinære valgperiode.   

§5.1   

Landsledelsen består af:  

• AD, der er født medlem af distriktsstyret 
• Vice AD  
• Landskassereren.   

AD og vice AD kan ikke genvælges til disse poster.   

Landskassereren kan genvælges.   

AD udpeger selv sin sekretær (landssekretæren) blandt Zonta Danmarks medlemmer.   

AD udpeger selv landswebmastereren blandt Zonta Danmarks medlemmer.  

§5.2   

AD tegner sammen med vice AD og landskassereren Zonta Danmark.   

§5.3   

Klubberne rapporterer til AD, og AD er klubbernes kontakt til distriktet.   

§5.4   

Valgudvalget, Medlemsudvalget og PR udvalget refererer til AD.   

Amalia Earhart og Scholarship udvalget samt Repræsentation i Kvinderådet refererer til vice AD.   

Projektudvalget og YWPA udvalget refererer til landskassereren.   

§5.5  

 Landsledelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg.   

§6   Samarbejdsudvalget  

Samarbejdsudvalget (SU) består af klubformændene (ved dennes forfald en suppleant), 
udvalgsformændene (ved dennes forfald en suppleant) og Landsledelsen.  AD er formand for SU, vice AD er 
næstformand for SU.   

§6.1   

SU-møde afholdes hvert år i marts eller april måned.   

§6.2    



SU er diskussionsforum for vedtægtsændringer og alle vigtige spørgsmål angående Area 01.  SU har 
desuden sit eget web-diskussionsforum.   

§6.3    

Alle danske Zonta medlemmer har møde og taleret på SU-mødet.   

§6.4    

Forslag, som ønskes behandlet på SU mødet skal være AD i hænde senest 30 dage før mødet.   

§7   Udvalg  

Zonta Danmark har følgende stående udvalg:  

• Valgudvalg  
• PR Udvalg  
• Projektudvalg 
• Medlemsudvalg 
• YWPA Udvalg 
• Amelia Earhart og Scholarship Udvalg  
• Repræsentation i Kvinderådet   

§7.1   

De stående udvalg, der hver har mindst 2 og maximalt 5 medlemmer, vælges på Landsmødet i ulige år.    

De valgte medlemmer tiltræder umiddelbart efter valget.   

Genvalg kan finde sted. Udvalgene konstituerer sig selv.   

§7.2   

Udvalgsformændene er ansvarlige for udvalgenes arbejde. De refererer løbende til landsledelsen, jvf. § 4.4.   

§7.3   

Landsmødet godkender udvalgenes kommissorium.    

Det er udvalgsformændenes opgave at udarbejde/revidere udvalgenes kommissorier, som forelægges 
Landsledelsen (jvf. § 5.4) og SU samt godkendes på Landsmødet.   

§7.4   

Udvalgsformændene udarbejder hvert år en skriftlig rapport, som sendes (brev/email) til AD og 
landssekretæren senest 60 dage før Landsmødets afholdelse.   

§7.5  

Forslag fra udvalgene, som ønskes behandlet på landsmødet skal sendes (brev/email) til AD senest 60 dage 
før Landsmødets afholdelse.   

§7.6   

Landsledelsen kan i perioden mellem 2 landsmøder udpege ad hoc udvalg.  Beslutning herom meddeles 
straks klubformændene.   



§8   Økonomi   

§8.1   

Landsledelsens regnskabsår er 1. juni til 31. maj.   

§8.2   

Kontingent til Area forfalder 1. juni og beregnes på grundlag af medlemstal pr. forfaldsdagen.   

§8.3  

Landsledelsen er ansvarlig for administration af økonomien vedrørende: 

• Areas drift og afholdelse af SU-møder, herunder drift af website og etablering af nye klubber. 
• Udbetaling af rejsetilskud i henhold til Landsmødets beslutning herom. 
• Opkrævning og betaling af distriktskontingent.   

§8.4   

Endvidere er landsledelsen ansvarlig for administrationen af Projektkontoens økonomi og udpeger hertil en 
administrator.    

Landskassereren er ansvarlig for revisionen af Projektkontoens midler.    

Projektkontoens midler må på ingen måde sammenblandes med Areas driftsmidler, og der udarbejdes 
særskilt regnskab, der fremlægges til godkendelse på Landsmødet.   

§8.5   

Kontingentet, der fastlægges af Landsmødet skal finansiere 

• landsledelsens ansvarsområde 
• drift af website 
• afholdelse af SU-møde 
• udgift til betaling af rejsetilskud  
• betaling af distriktskontingent.   

§8.6   

Landsledelsen er berettiget til dækning af rimelige omkostninger forbundet med varetagelse af 
tillidshvervet.   

§8.7  

Ved deltagelse i SU-møder, Lands- og Distriktsmøder samt Convention udbetales tilskud i henhold til 
følgende retningslinjer:   

Til SU gives tilskud til klubformænd, udvalgsformænd og landsledelsen.   

Til Landsmøder gives tilskud til det antal delegater, klubben i kraft af sit medlemstal er berettiget til, 
indkaldte udvalgsformænd, landssekretær og landswebmaster, landsledelsens medlemmer. Landsmødet 
fastsætter tilskuddets størrelse. Deltager kun en delegat fra klubber med ret til flere delegater, kommer 
kun et tilskud til udbetaling.   



Til deltagelse i Distriktsmøder gives tilskud til det antal delegater, klubben i kraft af sit medlemstal er 
berettiget til. AD’s deltagelse betales af distriktet/landskassen. Landsmødet fastsætter størrelsen af 
tilskuddet. Rejser kun en delegat fra klubber med ret til flere delegater, kommer kun et tilskud til 
udbetaling. Landsmødet kan vedtage at give tilskud til et ekstra klubmedlem, der deltager i Distriktsmødet.   

Til deltagelse i Convention gives tilskud til det antal delegater, klubben er berettiget til i kraft af sit 
medlemstal. Landsmødet fastsætter tilskuddets størrelse. Rejser kun en delegat fra klubber med ret til flere 
delegater, kommer kun et tilskud til udbetaling. Landsmødet kan vedtage at give tilskud til et ekstra 
klubmedlem, der deltager i Convention.  

Vice-AD, som repræsentant for Area får dækket de nødvendige omkostninger til deltagelse i Convention og 
aflægger regnskab herfor. Rejsetilskud indregnes i landsledelsens budget.   

§8.8   

Klubber, som ikke sender en delegat til Convention, Lands- eller Distriktsmøde betaler en afgift (proxy) til 
Area.  Afgiften (proxy) betales ved hvert forfald.    

Afgiftens (proxy) størrelse fastsættes på Landsmødet samtidig med fastsættelse af tilskud fra Rejsekassen.   

§9   Klubbernes vedtægter skal følge Bylaws og de på Landsmødet vedtagne klubvedtægter.  

§ 10 Øvrige bestemmelser   

§10.1  Vedtægterne må ikke være i strid med Zonta Internationals Bylaws.  Såfremt et forhold ikke er 
omtalt i ovenstående vedtægter, gælder Zonta Internationals Bylaws.   

Hvis en ændring af Zonta Internationals Bylaws betyder, at areas vedtægter er i strid med sidste udgave af 
Zonta Internationals Bylaws, har landsledelsen bemyndigelse til at indskrive rettelsen/den nye formulering i 
areas vedtægter, da alle ændringer i Zonta Internationals Bylaws træder i kraft umiddelbart efter 
Convention, og area er pligtig til at følge disse. 

§10.2  Vedtægtsændringer besluttes på Landsmødet.   

Forslag til vedtægtsændringer (brev/e-mail )skal være modtaget af AD senest 60 dage før Landsmødets 
afholdelse.   

Godkendelse af vedtægtsændringer kræver, at de vedtages af et flertal på 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede.   

§11  Opløsning 

I tilfælde af Zonta Area 01's opløsning, udloddes en eventuel formue til et af Zonta Internationals projekter 
i overensstemmelse med bestemmelserne i  Zonta Internationals Bylaws.  Det vil sige at projektmidler skal 
gå til Zonta Internationals projekter. Driftsmidler tilfalder Distrikt 13 til medlemspleje og oprettelse af nye 
klubber. 

Vedtaget på Landsmødet i Køge den 25. oktober 2014.   

Ella Schumann  

AD 2014-2016          

 



Ruth Høgh 

Dirigent 


