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Formålet med Zonta.dk 

• At være Zontas ansigt udadtil i forhold til 

interessenter, samarbejdspartnere og 

potentielle medlemmer. 

• At give relevant og væsentlig information 

til nuværende Zonta medlemmer om 

netværkets medlemmer, projekter, 

nyheder og arrangementer. 

 



Hvad vil vi? 

• Tekster, billeder og information skal  

 

• Inspirere 

• Motivere 

• Engagere 
 



Form og indhold 

 

• Sitet omfatter hele Zonta Distrikt 13, og det er meget 
vigtigt, at der fastholdes en ensartet struktur og 
udseende på alle sider.     

• Forsiderne skal have en meget kort og inspirerende 
tekst  

• Hvorfor er Zonta interessant for mig? What is in it for 
me? 

• Vær med til at styrke andre kvinder over hele 
verden. Empowering women through service and 
advocacy. 

• På alle niveauer og på alle sider vil der fast være 
nyheder og arrangementskalender i højre side. 

 



Klubbens forside: 

• Alle klubforsider består af en fast skabelon, som indeholder: 

• Et billede øverst, der symboliserer klubbens hjemby. Format: 865x245 pixel 

• En tekst, der præsenterer netværket (se ZC København II til inspiration) 
– Hvem er vi 

– Hvilke værdier indeholder vores netværk 

– Hvorfor er det sjovt, interessant, givende at være med (What is in it for me?). 

– Anbefalet længde 9-10 sætninger. 

  

• En rød fakta boks placeret til højre for teksten med følgende informationer: 
– Klubnummer 

– Klubnavn 

– Antal medlemmer evt. link til side m. liste over medlemmer (Sådan bliver du medlem) 

– Mødedag 

– Mødested 

– Permanent mailadresse 

  

• Kort omtale af og links til sociale medier (Se Zonta International s Policy på dette 
område: 
https://membership.zonta.org/Portals/0/Membership/Policies/Electronic%20Communica
tions%20Policies.pdf ) 

 

https://membership.zonta.org/Portals/0/Membership/Policies/Electronic Communications Policies.pdf
https://membership.zonta.org/Portals/0/Membership/Policies/Electronic Communications Policies.pdf




Klubunderside: Fakta 

• Alle praktiske informationer om klubben og 
klubmøderne 

• Hvor mange medlemmer 

• Mødedag, tidspunkt og sted 

• Hvad indeholder møderne (anbefalet tre-fire 
sætninger). Illustrér gerne med aktuelt foto. 

• Hvad koster det at være medlem, husk alle 
oplysninger om indmeldelsesgebyr, kontingent 
og spisning. 

• Bestyrelsen – gerne med et billede. 

• Link til vedtægter 

 





Klubunderside: Sådan bliver du medlem 

 

• Kort introtekst om hvordan medlemmer 
optages. 

• Billeder 

• Medlemsudvalget. Hele udvalget eller 
kontaktperson. 

• Evt. navneliste over klubbens medlemmer. 
– Husk at drøfte dette i klubben, så alle er 

enige om form og indhold (navne, titler, 
kontaktoplysninger mv.)  

• 12 trin for Zontians (kan evt. også ligge 
under ’Derfor er jeg medlem’) 





Klubunderside: Derfor er jeg medlem 

• Inspirerende udsagn (testimonials) om 
”Derfor er jeg medlem”.  
Må ikke være for langt. Anbefalet: 9-10 
sætninger. 

– Alle medlemmer fortæller, hvorfor de er medlem 
af Zonta. 

– Webmaster skifter disse tekster med jævne 
mellemrum 

– Husk foto 

• Fakta boks 

 





Klubunderside: Projekter 

• Fortæl om hvilke projekter, som klubben støtter. 
– Hvilke projekter støttes og hvorfor lever disse op til Zontas formål 

– Gerne foto 

– Evt. Fakta boks om Zontas formål 

•   

• Fakta boks 
– Hvornår uddeles projektstøtte 

– Til hvem 

– Hvor meget  

– Samt med hvem (evt. samarbejdspartnere)? 

•   

• Husk tydelig adskillelse mellem omtalerne 
– Luft mellem afsnit 

– Mellem overskrifter  

• Nedenstående (godkendt af ZI præsidenten) er den vedtagne danske formulering, af Mission, Vision 
og tema  

– Mission: Zonta International er en af verdens førende organisationer af professionelle. Zonta styrker kvinder 
overalt i verden gennem service projekter, og er talerør for kvinders rettigheder. 

– Vision: Zonta International ønsker en verden, hvor kvinders rettigheder anerkendes som menneskerettigheder, 
en verden hvor hver eneste kvinde har mulighed for at udvikle og udnytte sine evner. I en sådan verden 
har enhver kvinde adgang til alle ressourcer, og er repræsenteret i besluttende organer på lige fod med mænd. I 
en sådan verden lever ingen kvinde i frygt for vold. 

– Tema: Zonta International er fortaler for kvinders rettigheder og styrker kvinder gennem målrettede service 
projekter. 

 





Klubunderside: Legater 

• Klubbens priser og legater omtales her. 

• Det er ikke alle klubber, der har egne priser og legater. 

• Alle klubsider indeholder derfor en omtale af nationale og internationale legater. 

• Standardtekst:  
– Zonta uddeler hvert år legater og anerkendelser til kvinder: 

 
Amelia Earhart Fellowships 
35 internationale legater på 10.000 USD til kvinder, der efter universitetseksamen fortsætter 
studier i aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaberne. 
 
Jane M. Klausman Women in Business legater 
32 distriktspriser på hver 1.000 USD, og 12 internationale priser på hver 7.000 USD. Legaterne 
gives til dygtige, ambitiøse og målrettede studerende, der er på mindst 2. år af en 
videregående businessuddannelse, men endnu ikke færdige med deres Master grad. 
Ansøgningsfrist 30. april.  
 
Young Women in Public Affairs Awards 
32 distriktspriser på hver 1.000 USD og fem internationale priser på hver 3.000 USD hvert år. 
Priserne tildeles unge kvinder i ungdomsuddannelserne, der har vist lederevner i skole, 
lokalsamfund eller organisationer. 

– Læs mere om Zontas legater her http://membership.zonta.org/Tools/Award-Scholarship-
Fellowship-Tools 

•   
 

 





Klubunderside: Pressen 

• Omfatter en standardtekst: 
– Zonta er en organisation (April 2016) med 30.000 medlemmer i 67 

lande der arbejder sammen om at forbedre liv og muligheder 
for kvinder og piger. På denne side finder du aktuelle 
pressemeddelelser om lokale Zonta-klubbers initiativer, 
projekter og arrangementer. 

• Pressemeddelelser 
– Bør være aktuelle.  

• Pressebilleder i høj opløsning 
– Husk altid fotografens navn 

– Øvrige betingelser for brug af billeder, hvis nødvendigt 

– Læg gerne generelle pressebilleder her. 

– Klub logo kan også lægges her, selv om medier sjældent 
vælger af bruge logo. 

– Opløsning (størrelse) 

 





Klubunderside: Arrangementer 

• På denne side vises automatisk en liste i 
datoorden over klubbens arrangementer. Denne 
liste dannes, når arrangementer indtastes i 
arrangementsmodulet.  

• Alle klubmøder både åbne og lukkede 
indtastes som ”arrangement” 

• På Distrikt-forside vises alle ”Area-
arrangementer” 

• På Area-forside vises alle ”Klub-arrangementer”  

• Det er vigtigt, at denne funktion bruges for at 
sikre en aktuel og opdateret liste på ”Area”-
forsiderne. 

 







Klubunderside: Set og Sket 

• Omtale af afholdte klubmøder og andre 
arrangementer i billeder og kort tekst 

• Bemærk: Denne side er ikke til lange, 
interne klubreferater.  
Disse dokumenter placeres i for eksempel 
en Drop Box eller lignende, hvor klubben 
kan dele interne arbejdsdokumenter, 
uploade referater, filer mv. Efter hvert 
biennium tages stilling til, hvad der skal 
flyttes til E-arkiv. 

•   

 







Klubunderside: Nyheder 

• Nyhederne på denne side vises automatisk, når nyhederne 
indtastes i nyhedsmodulet. 

• En nyhed kan være en omtale af: 
– Et kommende arrangement. Det skal være særlige arrangementer, der løfter sig 

over almindelige møder. 

– Omtale af et projekt. For eksempel en ny modtager af støtte fra Zonta. 

– Omtale af overrækkelser af priser, legater og projektstøtte 

– Omtale af anden hæder og anerkendelse 

– Nyheden fra en pressemeddelelse 

• Nyheder må ikke være ’gamle’ men skal være: 
– Aktuelle 

– Væsentlige for hjemmesidens læsere (medlemmer, interesserenter, 
samarbejdspartnere, potentielle medlemmer, pressen). 

– Identifikation. Hjemmesidens læsere skal kunne identificere sig med nyhedens 
personer og begivenheder. 

– Sensation. Må gerne være positive, konstruktive, overraskende, imponerende, 
engagerende. 

 









Vigtigt om billeder 

• Billeder til websitet skal være til webbrug 
– Format: Billeder må maks. fylde 1 mb. Og maks. 885 px i 

bredden. Så passer de ind, og kan i systemet skaleres, som 
det ønskes. 

• Billeder til pressen skal være højt opløselige. 

• Alle billeder udstyres med billedtekster. 

• Du/klubben skal have ophavsretten til billedet. 

• Hvis billedet er taget på privat område, skal de 
fotograferede give deres samtykke til, at billedet lægges på 
nettet/Facebook. 

• Du må ikke bruge billeder hentet fra internettet uden at 
indhente tilladelse fra den person, der har ophavsretten 
(fotografen), og personerne på billedet, hvis der er 
fotograferet på privat område. 

• Samme regler gælder for video. 

 



Vigtigt om tekster 

• Læsere har brug for hvilepauser og 
støttepunkter, når de læser på nettet. 

• Vær generøs med afsnit med luft og opdel med 
mellemoverskrifter således 

– 3 sætninger – luft – 3 sætninger – luft - 3 sætninger  

– Mellemoverskrift 

– 3 sætninger – luft – 3 sætninger – luft - 3 sætninger  

– Mellemoverskrift 

– 3 sætninger – luft – 3 sætninger – luft - 3 sætninger  

– Tekster bør ikke være længere end disse 3x3x3 

– Anbefaling: Tekster er højst 9-10 sætninger. 

 



Mere om tekster 

• Det er en god ide at supplere med fakta 

bokse 

• Det er en god ide, hvis en del af teksten 

kan stilles op som punktopremsning. 

• Når der indsættes links i tekster, bør disse 

link åbne i nyt vindue. 

• Alle datoer og årstal skrives med tal, mens 

måneder skrives med bogstaver. Eksempel: 

”Mødet holdes søndag den 17. april 2016”. 



Zonta-grammatik 

• I bedes iagttage flg. skrivemåder 

– Distrikt 13 (uden bindestreg), D-13 (forkortelsen er 
med bindestreg) 

– Areas skrives sådan:  area 01, area 02, area 03, 
area 04 (evt. Area 01 Danmark, Area 02 Litauen 
etc) 

– I fakta boksen anføres klubbens nummer således 
13-01-0822 Zonta klub København II, 13-04-0198 
Zonta klub Oslo 

– På klubsiderne bruges det lokale sprog; Zonta klub 
København II (altså ikke ZC Copenhagen II, der 
alene bruges på den engelsksprogede distriktsside) 

 



Og så til Wordpress 



Sider 1 



Sider – tjekliste manual side 11-18 

• ”Du redigerer i princippet som i et word-

dokument.” 

• Vælg skabelon – i højre side 

• Indsæt tekst og billeder  

• Links – husk: Åbn ny side 

• Husk ”Opdater’- knappen 

• Evt. ”Se side” 



Billeder – manual side 19-24 

• Du kan oploade samtidig med redigering 

• Du behøver kun oploade en gang. 

Derefter ligger billedet i biblioteket 

• Opløsning – max 1 MB 

• Du kan redigere billedets størrelse ude til 

højre eller under redigering 

• Galleri – opload billederne først 



Tilføj en side – manual side 28-30 

• Det er let at oprette nye sider 

• Husk at gøre siden synlig vha 

”Menustyring” /Navigation 



Nyheder – manual side 32-33 

• Skriv din nyhed med tekst og billeder 
ligesom på ‘Sider’. 

• Nyheden vises automatisk på egen klubs 
nyhedsliste 

• Del til areas liste ved at klikke på ”sites 
you want to duplicate to” 

• Bemærk, du kan tidsstyre din nyhed 
under ‘Rediger’. 

• Du kan afpublicere under ‘Synlighed’ 



Tidsstyring og afpublicering 



Arrangementer – manual side 35-36 

• Samme fremgangsmåde som ved 

‘Nyheder’. 

• Husk at udfylde med alle relevante 

informationer. 



Formularer – manual side 37-40 

• Du kan lave tilmeldingsskabeloner 



Insert district/club website 


