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Referat af virtuelt møde mellem landsudvalgenes formænd, og næstformanden, den 16. januar 2021 

Deltagere:  

Medlemsudvalget, Sus Thorslund, Valgudvalget Ella Schumann, Legatudvalg 1(ungdomsuddannelserne) Karen Thegen, 

Legatudvalg 2 (vidregående uddannelser) Birthe Jastrup, Medieudvalget, Marianne Due, Zontas repræsentation i 

Kvinderådet, Ann Karin Vestergaard, Zontas repræsentant i Kvinderådets styrelse, Shideh Pourzahed og Helle Larsen 

1. Erfaringer med udvalgsarbejdet i 2020 – hvordan komme vi videre/genoptagelse af arbejdet – er der noget 
godt, vi kan tage med efter covid-tiden 

Legatudvalg (ungdomsuddannelse) Udvalget har udsendt materialet om håndværkerlegatet og YWPA til alle 
klubber. 

YMPA var der meget få ansøgninger til sidste år. Udvalget håber på flere i år.  

Det har været svært at få etableret kontakt til erhvervsuddannelserne på grund af nedlukningen. Udvalget 
håber, at klubberne – hvis de har gode kontakter til de lokale erhvervsskoler – melder tilbage til udvalget. 

Det er lykkedes udvalget at gennemføre arbejdet også udviklingsarbejdet pr. telefon og virtuelt. 

Legatudvalg (vidregående uddannelser) Udvalget arbejder med Jane M. Klausmann, Amelia Erhart, Women in 
technology og det danske phd-legat. Udvalget arbejder også under normale omstændigheder på distancen, 
så udvalgsarbejdet har kørt/kører på sædvanlig måde. 

Medlemsudvalget Udvalget har arbejdet virtuelt og pr. telefon. Udvalget har gennemført en undersøgelse af 
klubbernes status efter næsten et år i covid-19’ skygge. Resultatet af denne undersøgelse vil udvalget gerne 
dele med resten af foreningen på SU-mødet til brug for drøftelser af eventuelle særlige tiltag. 

Udvalget har også opdateret præsentationspowerpointen. Når der er læst korrektur på den, kommer den i 
drop-boxen, således at webmaster kan lægge den på hjemmesiden. Udvalget har lagt vægt på, at der ikke er 
for mange ting i præsentationen, der hele tiden skal opdateres. Udvalget ser derudover på ”faktaboksene” 
om der skal ske ændringer. 

Valgudvalget. Udvalget har drøftet, hvordan udvalgene ideelt bør se ud.  

Der bør af hensyn til udvalgenes arbejdskapacitet ikke være alt for mange, der sidder i flere udvalg.  

Udvalget vil derudover i sit arbejde indtænke, at der så vidt muligt er en geografisk diversitet i udvalgene. 
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Zontas repræsentation i Kvinderådet. Udvalget arbejder på at finde en model for forberedelse af og reaktion 
på de emner, der løbende behandles i Kvinderådet. Udvalget arbejder tæt sammen med Shideh.  

Zontas repræsentant i Kvinderådet. Shideh oplyste om forløbet i relation til navneskiftet på Kvindemuseet. 
Hun har i sådanne situationer brug for at kunne aktivere ”baglandet”.  

Medieudvalget. Udvalget har ikke kunnet gennemføre den ”sædvanlige workshop” for klubbernes 
webmastre. Udvalget har brug for input fra de øvrige udvalg og landsledelsen for at kunne udføre deres 
opgave. 

Generelt: 

Vi aftalte, at alle udvalgsformænd sender oplysninger til Valgudvalget ved Ella, om hvem, der gerne vil 
forsætte i udvalgene, og hvem, der ikke ønsker at fortsætte. 

Dette år har vist os, at det faktisk er muligt at mødes virtuelt/skriftligt eller pr. telefon og skabe, vedligeholde 
og udvikle aktiviteter. 

2. Ideer til udmøntning af den strategi, som Karen Marie præsenterede på landsmødet – udvalgenes rolle 

Medieudvalget foreslår, at vi arbejder mere struktureret med pressemeddelelser, opslag på de sociale 
medier, landsformandens årlige kronik mv. Medieudvalget ser sig som formidler, så initiativet skal komme fra 
udvalg og landsledelse. 

Alle udvalg kunne indarbejde et afsluttende punkt på deres respektive dagsordner: Er der noget vi skal 
kommunikere til opslag på hjemmesiden og/eller til pressen. 

En mulighed er også, at vi arbejder meget mere struktureret med deling af opslag. 

I relation til Kvinderådet og arbejdet der, vil Shideh og udvalget til Medieudvalget sende oversigt over 
arrangementer mv., som kan lægges på hjemmesiden. 

Forslag til dagsordenspunkter på SU-mødet:  

Skal vi have et advocay-udvalg? Et sådant ville kunne arbejde med fokus på de udfordringer, der ligger 
ligestillingsmæssigt i relation til politisk repræsentation, ligeløn for lige arbejde, repræsentation i ledelsen af 
børsnoterede virksomheder og på direktionsgangene, etc.. Danmarks position på ligestillingsområdet falder 
efterhånden, som den øvrige verden også flytter sig, fordi Danmark ikke flytter sig. Er vi – også i Zonta - 
privilegieblinde? Hjælper vi kvinder bedst ved at løfte ”de svageste” eller ”mellemgruppen”?  

Skal Zonta offentligt tage stilling i #meetoo-debatten? Skulle vi lave en fælles udtalelse, eller er det ”for 
sent”? 

Idekatalog over nye mødeformer. Hvordan får vi delt klubbernes erfaringer, sådan at de løbende er 
tilgængelige og kan suppleres – og hvordan samler vi løbende erfaringerne? 

Valgudvalgets tanker om udvalgenes sammensætning. 

Forslag til landsmødets dagsorden: Når vi har en repræsentant i Kvinderådets styrelse – vil det være mest 
hensigtsmæssigt, at der på dagsordenen til landsmødet er et punkt, hvor repræsentanten mundtligt redegør 
for arbejdet. 



3. 2021-2022 udvalgenes ønsker:  

Behov for krisestyring – eksempel Kvindemuseets navneskifte – behov for hurtigere reaktion på pludselige 
kvindepolitiske dagsordner f. eks. #meetoo - behov for proaktiv tilgang – der er ikke forbud mod en politisk 
holdning; men mod en partipolitisk indblanding. Hvordan skaber vi en kultur i Zonta, der kan rumme det? 

Udvalgene melder direkte til Ella, hvem der ønsker at fortsætte i udvalgene, og hvor mange, der ”mangler”. 

Marianne oplyste, at valgudvalget og landsledelsen vil få en fælles udfordring, fordi hun – efter 8 år – ønsker 
at få lov til lave andet i Zonta. Udvalget skal sammensættes af landsmødet, men landsledelsen skal udpege 
webmaster blandt udvalgets medlemmer. 

4. Eventuelt 
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