Referat af Zonta Landsmøde den 30. september 2017
Landsmødet blev afholdt på Severin Kursuscenter, Middelfart
Area Director Lisbeth Løvenov havde desværre mistet stemmen pga forkølelse. I stedet bød
Vice AD Aase Schmidt velkommen til Governor for Distrikt 13 Ingibjörg Elíasdóttir, Past
International President Maria Jose Landeira Østergaard, Past Governor Eva Nielsen og de i
alt 60 deltagere. Alle klubber var repræsenteret. Der blev holdt et øjebliks stilhed for de 3
zontamedlemmer, som var afgået ved døden siden sidste landsmøde. Herefter
præsenterede alle sig, hvorefter Aase Schmidt gav ordet til Governor Ingibjörg Elíasdóttir.
Governor Ingibjörg Elíasdóttir præsenterede distriktsstyret og gennemgik Zonta’s mission og
vision.
Ingibjörg fortalte herefter om de internationale projekter i Liberia og Madagascar som Zonta
støtter på nuværende tidspunkt og opfordrede til at orientere sig yderligere i Zonta’s
serviceprojekter på zonta.org.
Med Zisvaw projekter er der fokus på menneskerettigheder og menneskehandel, som i høj
grad lever op til Zonta’s mission og vision. Ingibjörg opfordrede til at alle klubber donerer til
Zonta International Foundation.
Advocacy: Zonta International har generel rådgivende status i ECOSOC.
Zonta støtter endvidere op om FN’s mål nr. 5 om ligestilling.
Ingibjörg stillede det retoriske spørgsmål: Hvorfor er vi her? Og svarede selv ved at sige
følgende: Vi skal sætte fokus på Zonta’s vision og mission. Vi skal inspirere hinanden,
opbygge netværk, som får os til at føle det meningsfuldt at medvirke i fællesskabet om
Zonta’s mission og vision.
Ingibjörg stillede herefter det retoriske spørgsmål: Hvorfor er jeg her? Og svarede selv ved
at sige at det for Ingibjörg er en stor ære at repræsentere Zonta bl.a. ved at deltage i
landsmøderne i de forskellige Areas og på den måde opbygge venskaber samt få gode
oplevelser på tværs af landegrænserne. Governor afsluttede sin tale med følgende Zontaslogan: “We shall not rest until womens rights are recognized as human rights”!
Aase Schmidt takkede Governor for den inspirerende tale.
Herefter var der prisuddelinger: Young Women in Public Affairs-legat (YWPA), Jane M.
Klausman-legat (JMK) og PhD- legat.
YWPA-legat 2017: Helle Klietsch, YWPA Udvalget, informerede kort om legatet, som kan
søges af unge piger mellem 16 og 19 år og præsenterede vinderen Anna Rebien Lund, som
både er Area-vinder og Distrikt 13 vinder. Anna Rebien Lund takkede for prisen og holdt en
takketale. Anna fortalte at hun blev student denne sommer og er begyndt at studere
medicin. Anna fortalte endvidere at hun altid har været meget engageret i de ting, som hun
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har involveret sig i. Bl.a. har hun taget initiativ til at oprette et ungdomsråd i kommunalt
regi, har brugt sine musikalske evner som trompetist til at vejlede/undervise elever på
musikskolen samt været tutor på Sønderborg statsskole. Herefter fik Anna overrakt diplom
og blomster.
Jane M. Klausman-legat 2017: Ulla Kürstein, Scholarship Udvalget, fortalte om Scholarship
udvalget, som både uddeler Jane M. Klausman legatet og PhD legatet. Ulla fortalte, at Janke
Erna Kolb er vinder af JMK-legatet, men desværre kunne hun ikke komme og få overrakt
prisen, da hun for tiden studerer i Chile.
PhD-legat 2017: Ulla fortalte at der var indkommet 63 ansøgninger til PHD-legatet og
præsenterede vinderen Rikke Kristensen, som er cand.scient. i kemi og nu PhD studerende
på SDU i Odense. Rikke’s PhD projekt ”Electroactive molecular machines” handler om design
og fremstilling af molekyler, der kan virke som små maskiner.
Rikke Kristensen holdt en takketale og fortalte om sin meget spændende forskning inden for
molekyler, hvorefter Rikke Kristensen fik overrakt diplom og blomster.
Herefter gennemgik Aase Schmidt kort landsmødets dagsorden samt orienterede om det
efterfølgende møde for klubformænd fra kl. 16-17.

1. Valg af dirigent
Berit Birkelund, Næstved blev valgt til dirigent og konstaterede at landsmødet var rettidigt
varslet.
2. Valg af referenter og stemmetællere
Landssekretær Ruth Høgh og Jane Andersen, København I blev valgt til referenter. Jonna
Roth, Hillerød og Vita Kragh, Sydhavsøerne blev valgt til stemmetællere.
3. Registrering af stemmeberettigede delegater
I alt 31 stemmer.
4. AD’s beretning v/ Lisbeth Løvenov
Aase Schmidt fremlage AD’s beretning på vegne af Lisbeth Løvenov.
AD’s beretning ligger i dropbox. Her er vejledning i at finde dropbox + kode dertil:
Linket er https://www.dropbox.com/
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Man logger på oppe i højre hjørne med navn: zontawebmaster@hotmail.com
kode: ZD2016
Maria Østergaard orienterede om at hjemmesiden for Convention 2019 nu er tilgængelig.
Maria Østergaard ønskede at anerkende det store arbejde, som landsledelsen udfører. Alle
klappede.
AD’s beretning blev taget til efterretning.
5. Godkendelse af regnskaber 2016-2017 v/ Landskasserer Mette Kloster Blom


Bilag 5.1 Regnskab 2016-17

Landskasserer Mette Kloster Blom fremlagde regnskabet og konstaterede at økonomien ser
til fredsstillende ud. Mette fremhævede at der til SU-møder gives rejsepenge, hvorimod der
ikke gives rejsepenge til lederseminaret.
Regnskabet blev godkendt.
6. Godkendelse af udlodning af midler fra Projektkontoen


Forslag om donation til GirlTalk v/Projektudvalget. Bilag 6.1

Ann Karin Vestergaard fremlagede Projektudvalgets forslag.
Fra salen var der ønske om at de to forslag til udlodning af midler blev behandlet samlet, da
man gerne ville give flere penge til at støtte den tværpolitiske kampagne og færre penge til
GirlTalk . Det blev pointeret at Kvinderådet kun havde ansøgt om kr. 10.000,- samt at der var
afsat midler til begge forslag i budgettet.
Forslaget blev vedtaget med 29 stemmer. Der var 2 blanke stemmer. Der var ingen, der
stemte imod.


Kvinderådets ansøgning om støtte til en tværpolitisk kampagne op til
kommunal- og regionrådsvalget i november v/Projektudvalget. Bilag 6.2

Projektudvalget indstillede til at stemme imod. Landsledelsen indstillede til at vedtage
forslaget.

3

Fra salen blev der spurgt om ikke det var partipolitisk og derved imod Zonta’s målsætning.
Det blev fra flere sider fastslået, at forslaget ikke er målrettet bestemte partier og derfor
ikke partipolitisk, men udelukkende støtter kvinder i politik. Historisk set har Zonta altid
arbejdet for at få flere kvinder ind i besluttende organer. Det blev påpeget, at der ved det
kommende regionsråd- og kommunalvalg er færre kvinder end tidligere som stiller op.
”I gennemsnit er der 29,7 % kvinder, der opstiller til regionsråd- og kommunalvalg i 2017 til
forskel fra at der ved seneste regionsråd- og kommunalvalg var henholdsvis 35 % og 32 %
kvinder, der stillede op. Og der er stadig 50 % af befolkningen, som er kvinder”. Kilde:
Kvinderådet.
Fra salen blev der spurgt, om Zonta bliver synliggjort i kampagnen, hvilket blev bekræftet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7. Indkomne forslag


Forslag om revideret kommissorium for projektudvalget. Bilag 7.1

Landswebmaster Marianne Due fremlagde forslaget. Dirigenten konstaterede at der fra
Maria Østergaard var fremkommet en bemærkning til forslaget, som bliver rettet i
vedtægterne for Area 01 som konsekvens af vedtagelse i Bylaws på Convention.
Forslaget blev vedtaget med 30 stemmer. 1 stemme var blank.


Efterretning Kommissorium for Landsprojektudvalget. Bilag 7.2

Anne Birgitte Jensen fremlagde forslaget og redegjorde for, at forslaget omhandler
konsekvensrettelser og derfor blot til orientering.
Forslaget blev taget til efterretning.


Forslag om revideret kommissorium for PR- og Webudvalget. Bilag 7.3

Landswebmaster Marianne Due fremlagde forslaget. Kommissoriet er blevet tilpasset den
ændrede udvalgssammensætning.
Forslaget blev godkendt.


Forslag om rejsetilskud.

Landskasserer Mette Kloster Blom gennemgik landskassens rejsetilskud, som landsledelsen
indstillede til vedtagelse.
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Proxy
Convention
Distriktsmøde
Landsmøde

kr. 3.000
kr. 3.000
kr. 1.000

Der udbetales rejsetilskud og km-penge til:
Landsmøde 2018:
Delegat
Udvalgsformand
Landsledelsen, WEB-Master og sekretær
SU 2018:
Klubformand
Udvalgsformand
Landsledelsen, WEB-Master og sekretær

Samt km-penge

km-penge

Bropenge refunderes til den for gældende BroBizz pris, pt.
De første 50 km:
Efterfølgende km fra hjemadresse til mødested pr.km

kr. 223,25
kr. 0
kr. 0,50

Kører en deltager med tog eller lign. refunderes der efter samme regler.
Dog udbetales der aldrig mere end faktiske omkostninger.
Tager man toget sammenholdes udgifter hertil med km penge.
Færgepenge for Lolland og Bornholm afregnes til billigst muligt – bliver beregnet og
sammenlignet med km penge. Det, der er billigst udbetales.
Convention Japan 2018:
Delegat

kr. 7.000

Proxy indbetales til Rejsekassen, 2291 8967408140 og ikke til klubben, som bærer delegat.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent
for det kommende år v/Landskasserer Mette Kloster Blom


Budget 2017-18-19 Rejsekassen. Bilag 8.1
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Landskasserer Mette Kloster Blom fremlagde budgettet, som blev taget til efterretning. Der
blev ikke stillet forslag om ændring af kontingent.


Budget AD, SU og Projektkontoen 2017-18. Bilag 8.2



Budget AD, SU og projektkontoen 2017-18 med tværpolitisk og Girl Talk. Bilag
8.3

Udgik.

Kommentar fra salen: det vil være hensigtsmæssigt at der sættes bilagsnumre på selve
bilagene, så det bliver mere tydeligt.


Budget AD, SU og Projektkontoen med Girl Talk. Bilag 8.4



Budget AD, SU og Projektkontoen med tværpolitisk. Bilag 8.5

Udgik.

Udgik.

9. Valg af AD og Vice-AD
De opstillede kandidater præsenterede sig.
Vice-AD Aase Schmidt blev valgt til Area Director uden modkandidater.
Karen Marie Hougaard blev valgt til Vice-AD uden modkandidater.
10. Valg af landskasserer og suppleant
Landskasserer: Minna Nielsen, Roskilde blev valgt.
Supleant: Lise Holmstrup, Thy blev valgt.
11. Valg af revisor og suppleant
Revisor: Kirsten Theisen, København III blev valgt og tiltræder straks, idet den nuværende
revisor har meldt sig ud af Zonta.
Supleant: Annette Villadsen, København II blev valgt.
12. Valg af stående udvalg
PR og Web-udvalg:
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Marianne Due, Hillerød
Dorthe Tronier, Roskilde
Lena Bundgaard Mortensen, Århus 1
Alle blev valgt.
Projektudvalget:
Anne Kühnell, Roskilde
Anja Småkjær, Vestsjælland
Gytte Pedersen, Viborg
Janni Glæsner, Greve
Alle blev valgt.
Inge-Lise Søbjerg, Køge tilkendegav efterfølgende at hun gerne ville indtræde som medlem af

Projektudvalget.
Forsamlingen tilkendegav at der kunne ske et omvalg af kandidater til Projektudvalget.
Inge-lise Søbjerg, Køge blev valgt.
Medlemsudvalget:
Inge-Lise Søbjerg, Køge
Dorthe Thorsen; Roskilde
Anni Sølling, Silkeborg
Lone Buck, Thy
Alle blev valgt.
Valgudvalget:
Ulla Kürstein, Ålborg
Britta Ireland, København II
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Merete Dick, København III
Lone Christensen, København II
Hella Helvig Jensen, Køge
Alle blev valgt.
YWPA:
Karen Thegen, Sønderborg
Helle Klietsch, Sønderborg
Birthe Jastrup, København III
Alle blev valgt.
Scholarship-udvalget:
Birthe Jastrup, København III
Annette Flagstad, København II
Ulla Kürstein Jensen, Aalborg
Biola Akinde, København I
Alle blev valgt.
Kvinderådet:
Marianne Due, Hillerød
Merete Dick, København III
Ann Karin Vestergaard, Roskilde
Alle blev valgt.
13. Eventuelt
Maria Østergaard ønsker at starte ny klub i København for udenlandske kvinder i Danmark.
Efterlyste mulige emner til medlemmer. Klubben kan evt. også være e-club, således at
kvinder fra andre dele af landet også kan være medlem.
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Maria Østergaard sidder i Zonta’s 100 års jubilæumsudvalg som Danmarks repræsentant.
Mail med gode ideer/forslag til: Zonta100years@gmail.com
Eva Nielsen informerede kort om udvalgsarbejdet vedr. Zonta Internationals historie. Ny
plan: Der planlægges en publikation om 100 markante kvinder, som har medvirket til
empowering af kvinder. Komite skal nedsættes af Zonta Internationals Board. Det er endnu
uafklaret hvem, der skal deltage. International komite er delt i to: dels Event-siden med
Teffy Clift som formand og hvor Maria Østergaard er medlem. Dels historie-gruppen med
Val Sarah som formand og hvor Eva Nielsen er medlem. Formand for det samlede udvalg er
Barry McMillan. Endowment-fonden: Val Sarah har udarbejdet beskrivelse, som Eva sender
til klubformænd. Endowment-fonden er en ekstra sikkerhed for at Zonta International på
sigt har økonomi til at indgå i projekterne.
Anne Kühnell: Distrikt 13’s Foundation Ambassador. Står til rådighed mht. inspiration i
relation til projekter og uddeling af midler. Anne kommer gerne ud i klubberne for at
informere yderligere. Anne er Service Committee Chair, som identificerer projekter til særlig
anerkendelse af Zonta International.
Karen Thegen: Sønderborg-medlem har kontakter til rejsebranchen mhp. rejse til
Convention i Yokohama. Er der interesse for en fælles tur? Der var ca. 20 interesserede.
Karen indhenter tilbud for Sønderborg-klubben, som så udsendes til alle klubformænd.
Governor Ingibjörg Elíasdóttir takkede for en meget interessant dag.
Inge-Lise Søbjerg opfordrede til at købe roser nu, så der kan komme penge til
Projektkontoen. Roser kan bestilles over nettet. Opfordrede også til at hvert medlem som
minimum skaffer 1 nyt medlem. Medlemsudvalget tænker at bruge flere ressourcer på de
igangværende klubber, bl.a. i form af erfaringsudveksling og lovede at der ville komme
yderligere information om dette.
Helen Rovsing: behov for ledelsesudvikling, så flere interesserede melder sig til de ledige
poster.
Jane Andersen: udveksling af erfaring vedr. tur til Japan via LinkedIn gruppen for
klubformænd og næstformænd. Anbefaler at bruge den og kontakte Jane om det mhp.
opstart af erfaringsudvekling og debat. LinkedIn gruppen skal ajourføres som følge af
nyvalgte klubformænd og næstformænd.
Opfordring fra nyt medlem i Esbjerg-klubben: lad værre med at være så undskyldende i
Zonta. Det vil tiltrække flere unge.
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Gytte Pedersen opfordrede til at alle klubber i Danmark skal have samme slags event i
forbindelse med 100 årsjubilæet i 2019. Maria Østergaard efterspurgte at hver klub udpeger
en kvinde, som har markeret sig særskilt.
Lisbeth Løvenov og Aase Schmidt takkede dirigenten.
14. Tid og sted for afholdelse af næste landsmøde
Anne Birgitte Jensen præsenterede det kommende landsmøde, som finder sted i
Karrebæksminde fra den 21. – 23. september 2018 og introducerede Næstved med en
YouTube film: ”Mærk Næstved”.
Aase Schmidt afsluttede landsmødet og takkede alle for fremmødet samt bad om at de, der
ønskede at deltage i et efterfølgende møde for klubformænd blev tilbage i lokalet.

Lisbeth Løvenov, Area Director, Area 01

Godkendt den 16. oktober 2017

Berit Birkelund, Dirigent

Godkendt den 16. oktober 2017

Referenter,
Ruth Høgh og Jane Andersen
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