Formandsrapport 2017-2018
Distrikt 13, Area 01
Fremsendes pr mail til AD
lisbeth.loevenov@gmail.com

senest 15. maj 2018

Samlet rapport fra landsudvalgenes formænd i sommeren 2018
Udvalg:

Scholarshipudvalget

Dato:

13052018

Udfyldt
af:

Birthe Jastrup

Medlemmer 2017-2018
Formand: Birthe Jastrup
Adresse: Margrethevej 5 b st. th.
By:
2900 Hellerup
Telefon: 40476664
Mail:
jastrup@privat.dk
Øvrige:
Navn:
Ulla Kürstein
Annette Flagstad
Biola Akinde

Aktiviteter 20172018

Mail:
vikur@stofanet
annetteflagstad@gmail.com
Akinde.zonta@gmail.com

Scholarshipudvalget bestyrer de to internationale legater:
Amelia Erhardt Legatet og JMKlausmann legatet samt det
nationale Zonta Danmarks PhD legat.
De to første uddeles årligt, det tredje hvert andet år i ulige år.
Udvalget har holdt 3 møder, heraf 2 i forbindelse med
bedømmelse af ansøgere til JMKlausmann Scholarship og PhD
legatet i maj og august 2017, samt et i januar 2018.. Herudover
telefonisk og mail-kontakt.
Udvalget sørger for, at legaterne bliver opdateret i LegatHåndbogen.
Amelia Erhard: Udvalget har sendt opdateret adresseliste over
relevante danske uddannelsessteder til ZI, der indkalder
ansøgere i november måned. I år har der ikke været danske
ansøgere Udvalget vil gøre uddannelsesstederne
opmærksomme på legatet, når det annonceres fra ZI i
efteråret.
JMKlausmann Scholarship for Women in Business.
Til trods for gode lokale kontakter og en indsats fra klubberne i
Aarhus. Aalborg og Odense var der i år også kun få (2)

Zonta styrker kvinder via ligestillingsarbejde og hjælp til selvhjælp projekter

ansøgere og begge fra CBS i København.
Udvalget indstillede Janke Erna Kolb fra CBS, Hun var meget
velkvalificeret og fik også Distriktsprisen i november. På
Landsmødet fik hun Zonta Danmarks pris overrakt og i april i år
fik hun en pris fra Zonta I i København, der har været
referenceklub. I år er ansøgnings perioden forlænget en
måned med deadline 31 maj 2018.
Zonta Danmarks PhD legat.
Der var stor interesse for dette legat til en kvindelig PhD
studerende indenfor naturvidenskab og teknologi og mange
overordentlig velkvalificerede ansøgere. Som ved tidligere
uddelinger deltog 2 eksterne forskere, Henrik Birkedal fra
Aarhus Universitet og Søren Holdt Jensen fra Aalborg
Universitet i bedømmelsesarbejdet, hvilket var til stor hjælp.
Vinderen blev Rikke Kristensen, der er kandidat i Kemi fra
Syddansk Universitet, med projektet: ”Electroactive molecular
machines ” Prisen var 50.000 kr. samt medlemskab af den
lokale Zontaklub. Udvalget udpegede også en nr 2 og 3 uden at
de pågældende dog blev underrettet om det, fordi der ikke er
nogen aftale med Landsledelsen om, hvordan man evt kunne
belønne dem. Udvalget vil foreslå, at man ved næste uddeling i
2019, kårer og belønner en nr 2 og 3. Det vil kræve en
beslutning om evt afsættelse af midler.

Udfyldt af:

Birthe Jastrup

Dato:

13-05-2018
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Udvalg:

Young Women in Public Affairs Award

Dato:

24.04.2018

Udfyldt
af:

Karen Thegen

Medlemmer 2017-2018
Formand: Karen Thegen
Adresse: Sejsbjerg 34
By:
Aabenraa
Telefon: 25107906
Mail:
zontasonderborg@gmail.com
Øvrige:
Navn:
Mail:
Birthe Jastrup
jastrup@privat.dk
Helle Klietsch
hellekli@gmail.com

Aktiviteter 20172018

Skønt vi har sørget for at få stor pressedækning på Young
Women in Public Affairs Award og klubberne har sendt mange
opfordringer og posters ud, så har der ikke været så mange
ansøgninger i år.
Konkurrencen er skarp, så derfor skal det også været unge
piger med et vist go, der kan komme i betragtning.
I år er det Amy Louise Goodman der var den bedste kandidat i
Danmark, Area 1. Blandt flere aktiviteter er hendes ekstra
curricular at have organiseret debatter og konferencer for en
gruppe : Model United Nations på Grenå Gymnasium.
Amy er også initiativtager til et band, da skolen ikke har
musikundervisning. Hun er også engageret i at undervise og
skabe forståelse for havmiljø på lokalt plan – kort sagt hun er
en værdig vinder.
Amy vil blive inviteret til landsmødet, hvor hun vil få overrakt
sin præmie.

Udfyldt af:

Karen Thegen

Dato:

24. april 2018
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Udvalg:

Kvinderådet

Dato:

Juni 2018

Udfyldt
af:

Merete Dick

Medlemmer 2017-2018
Formand: Marianne Due, Hillerød
Adresse:
By:
Telefon:
Mail:
zontawebmaster@hotmail.com
Øvrige:
Navn:
Mail:
Ann Karin Westergaard, Roskilde
Annkarin@mail.dk
Merete Dick, København III
md@merete-dick.dk
Styrelsesmedlem:
Shideh Pourzahed, Aarhus

Aktiviteter 20172018

shidehpourzahed@gmail.com

I forbindelse med Regions-og kommunevalget støttede Zonta
DK Kvinderådet med 10.000 kr til kampagnen:
”Stem flere kvinder ind”….vi medvirkede til, at der i 88 af
landet kommuner blev afholdt møder med fokus på kvinder i
politik.
Kvinderådet har fra starter været aktiv i forbindelse med
#Metoo…startende med en høring i efteråret 2017.
Både i 2017 og 2018 har Kvinderådet været primus motor i
Talk-Town i København.
Kvinderådet udgiver et Nyhedsbrev, der giver et fint billede af
Rådets arbejde.
Yderligere oplysninger om Kvinderådet og dets arbejde gives
gerne af ovennævnte medlemmer.

Udfyldt af:

Merete Dick

Dato:

18. juni 2018
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Udvalg:

MEDLEMSUDVALGET FOR ZONTA DANMARK

Dato:

Pr. 14.5.2018

Udfyldt af:

Medlemmer 2017-2018:
Formand: Inge-Lise Søbjerg
Adresse: Rejsbyvej 5
By:
4600 Køge
Telefon: 28 69 40 68
Mail:
soebjerg@oncable.dk
Øvrige:
Navn:
Dorte Thorsen
Annie Sølling
Lone Buck

Inge-Lise Søbjerg

Mail:
dtsoro10@yahoo.dk
annie.soelling@gmail.com
lone@buck.dk

Opgaver som er løst:
 Velkomstbrev:
Sendt til alle i udvalget inkl. rapport om arbejdet i udvalget tidligere år.
Drøftelse på tlf. og valg af formand v/ Inge-Lise
 DIAS, Fakta Boks og bilag til klubberne v/ Inge-Lise Søbjerg:
- FAKTA BOKS opdateret 21.8.2017 og 16.3.2018
- DIAS og Power Point Præsentation opdateret 23.8.2017 og 17.1.2018.
 Spørgeskema om klubbernes medlemsaktiviteter:
- Med det formål at samle og videreformidle klubbernes gode ideer og
udvikle de værktøjer som klubberne mangler, har vi udarbejdet og
udsendt et spørgeskema til alle klubber den 23.3.2018. Når alle
skemaer er modtaget retur, sammenstiller vi disse, og vender tilbage
til klubberne med det spændende resultat.
 Øvrige henvendelser og forespørgsler fra klubberne.
 Besøg hos Zonta klubber i Jylland v/ Annie Sølling:
- 7.9.2017 Zonta Århus 1
- 21.2.2018 Zonta Vejle
Mødeemner: Hvordan får vi nye medlemmer og hvordan skaffer vi
penge til projekter?
NB! Yderligere klubbesøg er planlagt i efteråret 2018.
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 Zonta Klub Greve v/SOM-formand Dorte Thorsen.
- 11.4.2018 Årsmøde gennemført med støtte fra Dorte.
NB! Herudover er Dorte løbende i kontakt med bestyrelsen vedr.
årsrapport, regnskab, budgetter, ind- og udmeldelser.
 Zonta klub Bornholm v/SOM-formand Inge-Lise Søbjerg.
- 14.6.2017 Medlemsmøde i Rønne.
- 15.6.2017 møde med formand Kirsten Rømer.
- 30.8.2017: Bornholmerdag i Køge. Besøge medl. + kandidater.
- Besøg på medlemsmøde 11.10. og 8.11. erstattet af tlf.møder.
- Kirsten Rømer er flyttet til Sjælland, og stoppet som formand.
- Inge-Lise har løbende været i kontakt med klubbens medlemmer.
Klubben har det svært pga. de meget koncentrerede aktiviteter på
øen i hele turistsæsonen, og ferieafvikling i de resterende måneder.
- NB! Der laves særskilt rapport over klubbens udvikling/afvikling.


Medlemsudvalget deltagelse i øvrige møder:
- 13.9. - 19.9.2017: Distriktsmøde I Reykjavik, Island.
Deltagere: Annie, Dorte, Lone og Inge-Lise
District Membership Committee Member Inge-Lise, holdt indlæg på
Membership Workshop: What do we do to make Zonta Grow?
- 30.9.2017 Landsmøde i Middelfart: Annie og Inge-Lise.
- 20.1.2018 Landsudvalgsmøde i Odense: Annie, Dorte og Inge-Lise.
- 17.3.2018 SU-møde i Odense: Dorte, Lone og Inge-Lise.

 Økonomi 2017-2018:
- Budget iflg. Landsmødet 2017: 6.000 kr.
NB! Budgettet er ikke benyttet til møder, rejser og ophold.

Opgaver som ønskes løst:
-

Når vi har evalueret på ”Spørgeskema om klubbernes Medlemsaktiviteter” udsendt 23.3.2018, vil vi udarbejde en oversigt over:
de mange gode ideer klubberne har sendt
de opgaver klubberne ønsker Landsmedlemsudvalget løser
mulige nye Zonta klubber, Z og Golden Z Clubs
de opgaver vi udfra ovennævnte vil løse i udvalget

Udfyldt af: Inge-Lise Søbjerg
Dato:

14.5.2018 pr. 31.5.2018
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Udvalg:

Valgudvalget

Dato:

14. maj 2018

Udfyldt
af:

Ulla Kürstein Jensen

Medlemmer 2017-2018
Formand: Ulla Kürstein Jensen
Adresse Blegdalsparken 33, 1.tv, 9000 Aalborg
By:
Aalborg
Telefon: 98 79 08 04 / 51 68 43 54
Mail:
vikur@stofanet.dk
Øvrige:
Navn:
Mail:
Brita Ireland
brita.ireland@post.tele.dk
Lone Christensen
Lc@aktivguld.com
Hella Helvig Jensen
Hella.viktoria@gmail.com

Aktiviteter 20172018

Efter landsmødet i 2017 har der været kontakt mellem
medlemmer af udvalget via mails og pr.tlf., men desværre
kunne ikke alle være til stede hverken ved landsudvalgsmødet i
januar i år eller ved forårets SU-møde. Influenzaen hærgede
jo.
Først ved landsmødet i september i år vil arbejdet med at finde
kandidater til valgene på landsmødet i 2019 således for alvor
komme i gang.

Udfyldt af:

Ulla Kürstein Jensen

Dato:

14. maj 2018
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Udvalg:

Lands Projekt udvalget

Dato:

1. maj, 2018

Udfyldt
af:

Medlemmer 2017-2018
Formand: Anne Kühnell
Adresse: Bogø Hovedgade 4
By:
4793 Bogø By
Telefon: 40681472
Mail:
ak@kuhnell.dk
Øvrige:
Navn:
Janni Glæsner - Greve
Anja Småkjær -Vestsjælland
Gytte Pedersen - Viborg
Inge-Lise Sjøberg som erfaringskonsulent

Aktiviteter 20172018

Udfyldt af:
Dato:

Anne Kühnell

Mail:
janni.g@outlook.dk
anjasmaakjaer@gmail.com
lupin11@fibermail.dk
soebjerg@oncable.dk

Landsudvalgsmøde 20. januar, 2018
Stiftende møde den 31. Januar, 2018
Opfølgende møde den 15. november, 2018
SU møde den 17. marts, 2018 - Gruppearbejde
Evalueringsmøde 20. april, 2018 – efter Gruppearbejdet ved
SU mødet

Anne Kühnell
1. maj, 2018
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Udvalg:

PR- og WEB-udvalget

Dato:

14.05.18

Udfyldt af:

Marianne Due

Medlemmer 2015-2016
Formand: Marianne Due
Adresse:
Vibevej 3a
By:
2990 Nivå
Telefon:
23682810
Mail:
zontawebmaster@hotmail.com
Øvrige:
Navn:

Mail:

Dorthe Tronier, Roskilde

mail@dorthetronier.dk

Lena Bundgaard Mortensen, Aarhus

lenabmortensen@gmail.com

Aktiviteter 2017-2018

Der er udsendt pressemeddelelser i forbindelse med
prismodtagere.
Der arbejdes løbende med opdatering af og rådgivning
vedrørende hjemmesiden.
Der har været fokus på Facebook. Mange klubber har
oprettet facebook-sider bl.a. med vejledning fra Dorthe
Tronier. Se vedlagte Facebook-bilag.
Der arbejdes med Zonta Danmarks Facebookside.
En samtykke-erklæring angående brug af foto til
hjemmeside og sociale medier til brug i klubberne er lagt
på zonta.dk under: Værktøjer.
Der arbejdes videre med en formulering af evt. facebookpolitik/vejledning til sociale medier.
Der har også været fokus på persondataforordningen
(GPDR) fra EU. Denne er blevet diskuteret på
lederseminaret i januar og SU-mødet i marts. Der er
nedsat en projektgruppe, så der kan laves en vejledning
til klubberne. Materiale fra Zonta International om GPDR
ligger på Zonta.dk under: Værktøjer.
Årets PR- og web-dag foregik lørdag den 5. maj kl. 10-16
i Århus. Der deltog 17, inklusiv fire oplægsholdere. PRog webdagen gennemgik den danske og den
internationale hjemmeside, gav tip til pr-strategi og
kampagner, facebook, dropbox, LinkedIn og EUpersondataforordningen.
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Zonta på Facebook
Følgende klubber har ikke Facebook-sider:
Sydhavsøerne
KBH III
Følgende klubber har lukkede grupper, kun for Zonta medlemmer:
Frederiksberg, 19 medlemmer
Næstved, 35 medlemmer
Silkeborg 32 medlemmer
Vejle, 23 medlemmer
Følgende klubber har åbne Facebook sider, og det er meget spredt hvor mange ”synes
godt om” de har:
Aarhus, 21 synes godt om
Esbjerg, 17 synes godt om
Odense 22, synes godt om
Hillerød, 27 synes godt om (Kvinder & Kunst – 1498 synes godt om)
Vejle, 29 synes godt om
Greve, 119 synes godt om
Vestsjælland, 44 synes godt om
KBH I, 80 synes godt om
KBH II, 138 synes godt om
Sønderborg, 66 synes godt om
Køge, 73 synes godt om
Holbæk, 79 synes godt om
Aalborg, 144 synes godt om
Roskilde, 284 synes godt om
Viborg, 184 synes godt om
Aarhus II, 797 synes godt om
Thy, 45 synes godt om
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