
Strategi og handlingsplan 2017–2018 
for 

Ålesund og Omegn Zontaklubb 
 

  
Styret: Ragnhild Herje Johannessen, Lillian Refsnes, Grethe Sunde, Laila Nyland  
 
Mål 
Ålesund og Omegn Zontaklubb vil arbeide for å styrke kvinners status nasjonalt og internasjonalt  
 
 
Klubben har følgende målområder 

 Medlemskap i Zonta  

 Styrke økonomi  

 Prosjekter til støtte for kvinner lokalt og internasjonalt  

 Kjennskap til Ålesund og omegn zontaklubb, Zonta Norge og Zonta Internasjonal 
Hovedansvar: Styret  
 
 
Medlemskap  

 Månedlige medlemsmøter med interessante foredrag, bedriftsbesøk, aktuelle zonta-saker og sosialt 
samvær 

 God struktur på møtene med saksliste, tidsramme, servering og utlodning 

 Hvert medlem skal få utviklingsmuligheter gjennom deltakelse og verv i komitéer 

 Ta vare på eksisterende medlemmer og verve flere kvinner som vil delta i et sosialt og 
engasjerende kvinnenettverk. Mål for medlemstall er 25.  

Ansvar: Medlems- og klassifikasjonskomité, Prosjekt- og programkomité, alle medlemmer 
 
 
Styrke økonomi 

 Salg av blomsterdekorasjoner, utlodning «katta i sekken» 

 Hud- og velværekveld med presentasjon og salg av Oriflameprodukt, utlodning, servering av kaffe 
og kaker  

 Salg av grøt og saft under «Bypatriotens julemarked» i desember 

 Utlodning av gevinster på loddbøker over tid 

 Vinlotteri og overskudd matpenger på medlemsmøtene 

 Medlemskontingenten skal dekke kontingent til ZN og ZI 
Ansvar: Styret og Prosjekt- og finanskomitéen  
 
 
Prosjekt til støtte for kvinner lokalt og internasjonalt 

 Arrangere 2 prosjekt årlig til inntekt for å støtte kvinner lokalt og internasjonalt 

 1/3 av innsamlede midler skal gå til ZIF 
Ansvar: Prosjekt- og finanskomitéen  
 
 
Kjennskap til Ålesund og omegn zontaklubb, Zonta Norge og Zonta internasjonalt 

 Prosjekt i Ålesund sentrum og Moa Amfi vil vekke interessen for, samt øke lokalbefolkningens 
kjennskap til Zonta 

 Ha god kontakt med lokale aviser, egne artikler med bilder for å markedsføre prosjekter og zonta 

 Motivere til deltagelse på møter nasjonalt og internasjonalt for å øke kunnskap og interesse for 
zonta 

 Nettsidene til Ålesund og omegn zontaklubb skal være oppdaterte og attraktive  
Ansvar: Informasjonskomitéen og styret 


