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Zonta
Area 1
Stemmeberretigede delegater + LL
Esbjerg
Frederiksberg
Hillerød
København I (2)
København II
København III (2)
Køge
Holbæk
Næstved (2)
Odense
Roskilde
Silkeborg (2)
Sydhavsøerne
I alt 31 stemmer

Sønderborg
Thy (2)
Lillebælt
Vestsjælland
Viborg
Aalborg
Aarhus I
Aarhus II (2)
Greve
Landsledelsen (3)

Zonta som organisation
Mission
Zonta International is a leading global organization of professionals empowering
women worldwide through service and advocacy.
Vision
Zonta International envisions a world in which women's rights are recognized as human
rights and every woman is able to achieve her full potential.
In such a world, women have access to all resources and are represented in decision
making positions on an equal basis with men.
In such a world, no woman lives in fear of violence.
Theme
Empowering Women Through Service and Advocacy
ZONTA INTERNATIONAL:
29,000 members in 63 countries working together
to improve the lives of women and girls.

ZONTA Danmark:
ca. 600 medlemmer i 22 klubber

Rammer for delegaternes opgave
• Bylaws og vedtægter
• Zontas overordnede mål og vision
• ZI, D13 og Area 1: mål for biennium
2018-20
• Egen overbevisning med baggrund i
klubdrøftelserne
• Afstemningsprocedure

Mål og strategi – mål 1
• ZI: We maximize our impact through service and advocacy
initiatives and educational programs that empower women and
girls
Area 1:
• Alle klubber har fokus på at støtte initiativer, der skaber synlighed og
opmærksomhed om Zonta som en organisation, der arbejder for at støtte
kvinder og sikre deres rettigheder og lige muligheder – lokalt, nationalt og
globalt, herunder uddannelses- og jobmuligheder
• Alle klubber har fokus på at udvikle samarbejdet med
uddannelsesinstitutionerne med henblik på at få flere til at søge legaterne
YWPA og JMK samt det nystiftede Technology-legat.

Mål og strategi – mål 2
ZI:
• We strengthen our resources to support our Mission
•

Area1
Klubberne deler erfaringer om rekrutteringsaktiviteter og fastholdelsesinitiativer
mhp. at øge medlemstallet.

•

Klubberne har fokus på synlighed såvel som medlemstrivsel og styrkelse af
netværket som forudsætning for øget medlemstal.

•

Klubberne arbejder aktivt med at sikre viden og ejerskab om Zontas kerneværdier og
mission blandt klubbens medlemmer og benytter bl.a. værktøjskassen på Zonta.org.

•

Klubberne benytter sig af de etablerede Area- chairs og Area-kontaktpersoner i
distriktskomiteerne til at sikre viden om initiativer og aktiviteter og ejerskab til
organisationen.

Mål og strategi – mål 3
Zi:
We enhance our profile through our centennial anniversary
activities
Ares 1
• Aktiviteter i forbindelse med 100 års jubilæet bruges aktivt til at øge samarbejdet på tværs
mellem klubberne og til at skabe større synlighed og opmærksomhed om Zonta mål og visioner.
•

Hver klub udpeger en koordinator for 100 års aktiviteterne, som sikrer samarbejdet og
koordinerer aktiviteterne med de øvrige klubber, således at der opnås maksimal
opmærksomhed og synlighed om Zontas arbejde.

•

Alle klubber drøfter, om de har forslag til de indstillinger jubilæumskomiteen anmoder om, samt
overvejer om det er muligt at uddele en lokal pris eller et legat i anledning af jubilæet.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Valg af referenter og stemmetællere
Registrering af stemmeberettigede delegater
AD´s beretning 2016-2018 Bilag 4I
Udvalgsrapporter 2017-18 Bilag 4II
Klubrapporter 2017-18 Bilag 4III
5. Mål og strategi 2018-2020
6. Godkendelse af regnskaber Bilag 6
7. Indkomne forslag
8. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af
kontingent for det kommende år Bilag 7
9. Godkendelse af udlodning af midler fra Projektkontoen
10. Eventuelt
11. Tid og sted for afholdelse af næste Landsmøde

Dagsorden pkt. 7- Indkomne forslag
Forslag fra Zonta Esbjerg: 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 . Bilag 9I
Forslag fra Projektudvalget om 2 årlige håndværkerlegater á 7.500 kr. Bilag 9II
Forslag fra Eva Nielsen: Bilag 9III
Drøftelse af Zonta International
Feedback vedr. Convention i Yokohama
Fejring i Danmark af Zontas 100 års jubilæum
Ansøgning om støtte til udgivelse af Zonta Internationals historie 1919-2019 i anledning af Zontas 100
års jubilæum. Bilag 9IV
Forslag fra Kbhn. I: Kontingent til Area Denmark for medlemmer under 30 år er det halve
kontingent”. Bilag 9V
Forslag til opdatering af zonta.dk Bilag 9V
Forslag til facebook-politik for danske Zonta-klubber Bilag 9VII
Forslag til ændring af vedtægter Bilag 9VIII
Forslag fra 100 års udvalget. Bilag 9IX

Regnskab og budget

