
Noter om vores legater: 
 
Disse noter er helt foreløbige og beror på korte drøftelser og tanker, som vi skal arbejde vider med. 
Kassereren og jeg pusler med, hvordan vi få mest ud af vores penge og vores arbejdskraft på landsplan og lokalt, så jeg 
vil gerne, at vi begynder en debat om landslegaternes fremtid. 
 

Young Women in Public Affairs 
I forhold til Zonta International er rollefordelingen sådan: 
Klubbernes rolle: 
Klubberne medvirker til at finde og kvalificere en modtager, der kan gå videre til distriktet, der så kan 
udvælge en modtager, der går videre 
 
Der er ingen forpligtelse for klubberne til at give et legat til den, klubben indstiller. 
 
Vores nuværende praksis: 
Zonta Danmark har valgt at samle klubbernes indstillinger, behandle dem, og udpege en til at gå videre til 
distriktet. 
 
Zonta Danmark har valgt at give et beløb til den person, som legatudvalget efter indstilling fra klubberne 
”sender videre” 
 
Det er frit for klubberne om, de vil give et beløb til, den de indstiller; men landslegatudvalg vil gerne have 
hjælp fra klubberne til at finde egnede modtagere. 
 
Håndværkerlegatet 
Et legat, som vi har oprettet i Zonta Danmark. Arbejdsprocessen er den, at landslegatudvalget forsøger at 
holde kontakt til de relevante skoler, der kan skaffe ansøgere, og vælger blandt dem. 
 
Klubberne er ambassadører for legatet, men har ikke nogen formel rolle i processen. 
 
Amelia Earhart stipendiet 
Alle ansøgninger skal stiles til Zonta International og behandles der i et udvalg, der indstiller til den 
internationale ledelse. Landslegatudvalget og klubberne er ambassadører for dette stipendium, men har 
ikke nogen direkte rolle i udvælgelsesprocessen. Landslegatudvalget sikrer at Zonta international er 
opdateret på relevante uddannelsesinstitutioner. 
 
Women in Tecnology 
Zonta Internationals hjemmeside står, at alle ansøgninger skal gå direkte til Zonta International, men der 
arbejdes også med distriktsmodtagere. Behandles som Amelia Earhart stipendiet. 
 
Klubberne er blevet spurgt, om de vil stå for kontakt til uddannelsesstederne og vælge den bedste af 
klubbens ansøgere, der så går videre til bedømmelse i landsudvalget. 
 
Klubberne er ikke forpligtet til at give den indstillede et lokalt legat. 
 
Jane M Klausman – Women in Business stipendiat 
Processen er fra Zonta International skabt parallelt til Young Women in Public Affairs. 
 
Vores nuværende praksis: 



Vi har valgt at ansøgningerne stiles til landslegatudvalget som vælger modtageren og drøfter med de 
relevante klubber, om der er et lokalt legat. 
 
Der er ingen formel forpligtelse for klubberne til at give et legat. 
 
Zonta Danmark har valgt at give et beløb til den person, som landslegatudvalget ”sender videre” 
 
Det er frit for klubberne om, de vil give et beløb til, den de indstiller; men landslegatudvalg vil gerne have 
hjælp fra klubberne til at finde egnede modtagere. 
 
Zonta Danmarks Legat for kvindelige PhD studerende 
Ansøgningerne behandles af landslegatudvalget. Referenceklubben kontaktes og giver måske også et legat. 
Derudover er modtageren sikret to års gratis medlemskab af referenceklubben, som betales af den 
pågældende klub.  
 
Derudover har en række klubber egne legater. 
 
Overvejelser: 
Kan vi på sigt finansiere PhD-legatet på landsplan, er der behov for legatet i dets nuværende form, eller skal 
vi på grund af de ændrede finansieringsformer vedrørende Phd-ansættelserne overveje modellerne, har vi 
midler til at finansiere de øvrige landslegater. 
 
Alle vores legater er vigtige, men vi bliver også nødt til at overveje effekten på for os, som 
landsorganisation, brandingsmæssigt og pr-mæssigt, ligesom vi skal vurdere værdien for modtagerne, 
herunder om vi når de rette mål med de rette midler. 
 
Helle Larsen, 5. marts 2021 
 


