Fanø 15 maj 2018
Til Distrikt 13 Area 01s bestyrelse.
Forslag fra Esbjerg Zonta klub, der ønskes optaget på dagsordenen og behandlet på landsmødet til
september. (Vedtægter: §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.)

“Zonta Denmark Science and Technology Scholarship/award for a Woman under the age of 45 researching
for a Ph. D Thesis”.
Stipendiet blev vedtaget på landsmødet i 2010; det er uddelt 2011, 2013, 2015 og 2017
Det er vedtaget at stipendiet også uddeles i 2019, 2021
Om stipendiet:
Stipendiet er på 50.000 danske kroner samt betalt medlemsskab af en dansk Zontaklub i 2 år.
Med tildeling af stipendiet følger en forpligtelse til at holde en Zonta forelæsning på en dansk læreanstalt eller skole (gymnasialt
niveau) efter modtagerens eget valg, men i samarbejde med den stedlige Zonta klub.
Stipendiet offentliggøres på Zonta Danmarks hjemmeside og i legathåndbogen samt ved opslag på relevante læreanstalter.
Der anvendes ansøgningsskema, der forefindes på www.zonta.dk
Ansøgningsfrist i ulige år er den 15. juli, og vinderen vil blive offentliggjort på landsmødet
Bedømmelsesudvalget bestod fra 2011 - 2017 af Zonta Danmarks Scholarship-udvalg samt Søren Holdt-Jensen, Aalborg Universitet
og Henrik Birkedal, Aarhus Universitet.
Medlemmer af danske Zonta klubber og deres familier kan ikke tildeles stipendiet.
Esbjerg Zonta klub, der stillede forslag om stipendiet i 2010, finder, at forslaget stadig ligger inden for det område som Zonta
International har fokus på, hvad forslaget til convention 2018 om et pilotprojekt inden for dette felt vidner om.

Forslag:
Zonta Denmark Science and Technology Scholarship/award for a Woman under the age of 45 researching
for a Ph. D Thesis uddeles fortsat i 2023 og 2025 (det er vedtaget at der uddeles I 2017, 2019 og 2021)
Rationale:
Esbjerg Zonta klub ønsker projektet fortsat, da det er et projekt, der er i tråd med Zontas målsætning
samtidig med at det skaffer Zonta god omtale blandt veluddannede kvinder, der er en væsentlig
målgruppe for Zonta.
Forslaget er vedtaget på klubmøde den 14. maj 2018 og fremsendt af
Eva Nielsen, klubformand 2016-18 og
Kirsten Holm, klubformand 2018-19
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