Distrikt 13
Area 01
Danmark

Kommissorium for Young Women in Public Affairs Award
(YWPA) Udvalget for Zonta Danmark
Kommissorium refererer til vedtægternes §4.4 og §6.

1.

Formål

• At informere alle klubformænd om Zonta Internationals YWPA program om at vinde
prisen for den mest engagerede kandidat, der har vist lederskab og taget initiativ til at
fremme kvinders status.
• At sørge for at ZI formularer ang. YWPA præsenteres på en letforståelig måde og ved
at beskrive fremgangsmåden for udfyldelsen perfekt, inden det sendes ud til gymnasier
og højere læreanstalter.
En brevskabelon, der dog skal tilpasses hvert år, er vedlagt, som bilag.

2.

Mål og strategi

• At der kommer så mange ansøgninger som muligt til YWPA.

3.

Ansvar og kompetence

• At udarbejde og redigere det relevante materiale – som beskrevet under punkt 1.formål,
2. afsnit.
• At materialet udsendes mindst 2 måneder før deadline, der sædvanligt er første marts.
YWPA-ansøgning er altid tilgængeligt på www.zonta.org. Materialet skal derimod hele
tiden opdateres – og vanskelige punkter forklares - på den danske hjemmeside
www.zonta.dk, således at der er overensstemmelse med den internationale.
• At sikre bedømmelsen af ansøgningerne.
• At foretage den endelige udvælgelse af vinderen sammen med governor og
distriktskomiteen.

4.

Udvalgets sammensætning

Udvalget har mindst 2 og højst 5 medlemmer, der alle vælges for en to-årig periode på
landsmødet i ulige år. Medlemmerne kan genvælges. Af hensyn til kontinuiteten bør det
tilstræbes, at højst halvdelen af medlemmerne udskiftes på én gang. Udvalget konstituerer
sig selv.

Advancing the status of women worldwide

5.

Opgaver og handlinger

Udvalget opererer hovedsageligt ved e-mail – men mødes gerne én gang årligt,
f.eks. ved landmøde/SU-møde for at drøfte nye tiltag. Selve ansøgningen fra kandidaten
fremsendes pr. e-mail eller post til udvalgsformanden med de rette underskrifter.

6.

Evaluering og afrapportering

Der følges op på alle ansøgninger til YWPA og udvælgelsesprocessen kontrolleres for
derefter at meddele resultatet til landledelsen.
• Formandsrapporten skal indsendes til AD med kopi til landssekretær senest den 15.
maj hvert år.

Vedtaget på Landsmødet 2012.
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