Forslag til Zonta Danmarks landsmøde september 2018
1. Der optages på dagsordenen et punkt, der hedder drøftelse af Zonta International med henblik på
fremsendelse af forslag til ændringer, herunder ændringer af ZI Bylaws. Sådanne ændringsforslag
skal behandles på Distrikt 13 distriktsmøde, der finder sted september 2019.
a. Medlemssituationen. Over en lang periode har der været tilbagegang i medlemstallet. ZI s
medlemsudvalg har sat høje mål for at ændre situationen, sidste tiltag er ” Global
Membership Drive.” Der er lagt mange kræfter i materialet, men det undlader at tage
stilling til, hvad der er årsagen til det nedadgående medlemstal. Der kan stadig rekrutteres
medlemmer, men de fastholdes ikke.
b. Zonta burde få lavet en undersøgelse af, hvad der vil gøre organisationen tiltrækkende for
medlemmer, især lidt yngre medlemmer, således at de både melder sig og forbliver
medlemmer En sådan undersøgelse skal nok foretages verdensdel for verdensdel, måske
endda distrikt for distrikt, fordi der er store forskelle i kultur og aktuel situation. Det er
tvivlsomt om en sådan undersøgelse kan laves på frivillig basis. Man har forsøgt sig ved at
spørge til årsagen for udmeldelse, men resultatet kan ikke bruges til ret meget. (manglende
tid/alder)
c. Zonta har fået to nye kategorier, young professionels til halvt kontingent og direkte ZImedlemmer. Den første er nu indført i Bylaws den sidste er en resolution, der udløber
2010, hvis den ikke fornyes. Sidste kategori strider mod alt det Znta hidtil har stået for
d. Økonomien afspejler medlemssituationen. Diskussionen om den kontingentforhøjelse, som
blev vedtaget på convention viser, at medlemmerne har ringe forståelse for en forhøjelse.
Kan vi foreslå besparelser i ZI-budget? Vi kunne måske pege på følgende
i. ZI Board liaison skal ikke deltage fysisk i distriktsmøderne. Deltagelse via Skype eller
video
ii. Ændring af ZI Bylaws således at ZI boards dagsorden samt referat af møderne
lægges på ZI website MYZonta. Det kan sagtens lade sig gøre, men nogle punkter vil
selvfølgelig være lukkede punkter.
iii. Hvis ovenstående ikke vinder gehør, da en ændring om at de såkaldte
liaisonpunkter lægges på websitet i stedet for som nu at være noget liaison og
gvernor tager op sammen, og som governor måske kommunikerer videre (jeg har
som klubformand ikke hørt noget i 2016-18)
iv. HQ flytter til mindre og billigere lokaler
v. Har vi det rigtige personale på HQ, er nogle opgaver bedre og billigere løst ved
outsourcing?
vi. Kan man undlade at trykke og forsende the Zontian, altså have det udelukkende
som et E-magasin? Vil det nå ud til tilstrækkeligt mange Zontians. Der er stadig
nogle, der ikke er på nettet
e. Medlemssituationen påvirker også organisationsstrukturen. I bienniet 2014-16 var et af
målene en ændring af distriktsgrænserne. Der blev holdt en række møder, hvor også ltgovernors var med, da man forudså, at ændringerne måske ville gå ind i næste biennium.
Der er ikke sket noget som helst! De amerikanske distrikter svarer i størrelse til et
europæisk area. Det er en ubalance, der bør rettes.
2. Feedback vedr. convention i Yokohama.
3. Fejring I Danmark af Zontas 100 års jubilæum

4. Ansøgning om et beløb på 25.000 – 30.000 DKK til hjælp til udgivelse af The History of Zonta
International 1919-2019 (se sagsfremstilling)
5. Tidligere fremsendt forslag (15. maj 2018) fra Zonta Esbjerg vedr. forlængelse af Zonta Danmarks
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