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Zonta Norge
Ålesund og omegn
zontaklubb
ønsker nye medlemmer
Her finner du oss:

Bergen Zontaklubb I: bergen@zonta.no

Egersund og Omegn Zontaklubb: egersund@zonta.no

Haugesund og omegn Zontaklubb: haugesund@zonta.no

Merket er oppbygd av flere Sioux
indianske symboler som sammensatt
representerer Zonta’s idealer
”å streve sammen mot et mål.”.
Navnet Zonta er sammensatt av et
Siouxsindiansk ord som betyr ærlig,
verdig til tillit.

Kristiansand Zontaklubb: kristiansand@zonta.no
Oslo Zontaklubb I: oslo1@zonta.no
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På møtene gis det også informasjon om våre mange
prosjekter nasjonalt og internasjonalt. Prosjektene vi
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som UNICEF og UNIFEM. Alle de 1.234 klubbene i
verden er med på å finansiere disse sammen.
Kirsti Gro Bjørge..........................................president
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For å få mer informasjon om vår organisasjon kan vi
anbefale våre internettsider www.zontanorge.org.
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Du er hjertelig velkommen til å delta på møter som
observatør, for å se om vårt nettverk kan være noe for deg.
Ta kontakt om du skulle være interessert.

Redelig
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Med vennlig hilsen
Kirsti Gro Bjørge
president

Redelig

Styresammensetning 2016/2017

Oddhild Eiken Sigurdsson.....................visepresident
Laila Nyland.................................................. sekretær
Grethe Sunde................................................. kasserer
Elsa-Karin Wollen.................................. styremedlem
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Zonta says no

Zonta Norge

Tirsdag 03.01. Medlemsmøte
Her finner
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Zontamedlemmene
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indianske symboler som sammensatt
bedre kvinners representerer
juridiske, politiske,
økonomiske og
Zonta’s idealer
”å streve sammen mot et mål.”.
yrkemessige status
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styrke kvinners
muligheter
til utdannelse
Siouxsindiansk ord som betyr ærlig,
danne bindeledd mellom
kvinner
i
forskjellige
verdig til tillit.

yrker, skape kontaktmuligheter for yrkesutøvere i
forskjellige land og arbeide for å styrke kvinners stilling
• arbeide for fred og forståelse mellom mennesker og
nasjoner ved personlig kontakt Lys
og hjelpsomhet
gjennom FN og FN’s organer
• stimulere medlemmer til å arbeide for høy standard i
yrkeslivet og gi muligheter for å yte tjenester og
Samhold
oppmuntre til positiv samfunnsinnsats

Klubbsamarbeid

Aktiviteter i klubben

Vi har hatt ulike aktiviteter for å skaffe midler til lokale,
nasjonale og internasjonale prosjekter:
•
•
•
•
•
•

Loppemarked
Foredrag med servering
Mannekengoppvisning
Produksjon og salg av blomsterdekorasjoner
Lotteri
Rosesalg

• “Zonta says no” er et årlig prosjekt, der vi står på
stand på Moa. Vi selger plastsband med påskrift
“Zonta says no”, roser og vi har “Katta i sekken”.
Inntektene av denne aktiviteten går til lokale prosjekt.

Pålitelig

I Norge har vi ni zontaklubber, som møtes til landsmøte
hver høst. I 2012 hadde Ålesund og omegn zontaklubb
ansvaret for arrangementet.
Ly (tilflukt)
Klubbene i Norge er tilsluttet Distrikt
13, sammen med
Danmark, Island og Litauen. Hvert annet år møtes
medlemmene til Distriktsmøte. I år var det lagt til Billund
i Danmark. Hvert annet år møtes
zontakvinner fra hele
Redelig
verden til kongress.

Grasrotandel

Bergen
Zontaklubb
I: bergen@zonta.no
Tirsdag
07.02.
Medlemsmøte
Destinasjon 62 gr nord
Egersund og Omegn Zontaklubb: egersund@zonta.no
v/ Gro Lind Gamst
Haugesund og omegn Zontaklubb:
haugesund@zonta.no
Møterom:
Hotell i Ålesund
Kristiansand
Zontaklubb:
kristiansand@zonta.no
Tirsdag
07.03.
Kvinnestatus
internasjonale komitè

Tirsdag
04.04.
Årsmøte/medlemsmøte
Oslo
Zontaklubb
I: oslo1@zonta.no
Borgund vidaregåande skole
Oslo Zontaklubb II: oslo2@zonta.no

Tirsdag 02.05. Medlemsmøte
Sandnes og Jæren Zontaklubb: sandnes@zonta.no
	Yrke
bonde/moderne drift
v/Bastiansauda@zonta.no
Weiberg-Aurdal
Sauda og omegn Zontaklubb:
Straumgjerde

Stavanger og omegn Zontaklubb: stavanger@zonta.no

Tirsdag 06.06.

Presidentens møte

Trondheim Zontaklubb I: trondheim1@zonta.no

Tirsdag 05.09.

Sosialt møte med planlegging
program,
arbeid i komitéene.
Ålesund og omegn Zontaklubb:
alesund@zonta.no
Borgund vidaregåande skole
Trondheim Zontaklubb
II: trondheim2@zonta.no
Årets
prosjekt, neste års

Tirsdag 03.10.

Medlemsmøte
Sunnmørsposten v/Ingrid Sperre
Sunnmørespostens lokale

Tirsdag 07.11.

Medlemsmøte
Integrering av unge flyktninger i Sula
v/ prosjektleder Olav Hoff
Rådhuset i Sula

www.zonta.no

Tirsdag 05.12.www.zonta.org
Julemøte
post@zonta.no
Nedreskodje gard, Skodje
September 2008

Grasrotandelen gir deg som spiller i Norsk Tipping mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet
skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som
får fem prosent av din spillerinnsats. La overskuddet gå til
Ålesund og Omegn Zontaklubb. Oppgi org.nr 996.130.169
neste gang du spiller.

Som programmet viser, har vi ulike
Norge
tema, og vi prøver åZonta
spre møtene
våre
finner du oss: for
ut i distriktet. Dette tilHerinspirasjon
medlemmene. Bergen Zontaklubb I: bergen@zonta.no

Egersund og Omegn Zontaklubb: egersund@zonta.no

Merket er oppbygd av flere Sioux
indianske symboler som sammensatt
representerer Zonta’s idealer
”å streve sammen mot et mål.”.
Navnet Zonta er sammensatt av et
Siouxsindiansk ord som betyr ærlig,
verdig til tillit.

Haugesund
og omegn
Vi har 10 møter
i løpet
avZontaklubb:
året. haugesund@zonta.no
Kristiansand Zontaklubb:
kristiansand@zonta.no
Møtedag er 1. tirsdagen
i måneden.
Oslo Zontaklubb I: oslo1@zonta.no

Zontaklubb II: oslo2@zonta.no
Vi ønsker deg med på Oslo
laget!

Sandnes og Jæren Zontaklubb: sandnes@zonta.no
Sauda og omegn Zontaklubb: sauda@zonta.no

