D-13 Newsletter July 2016(sidste Nyhedsbrev i bienniet 2014-16)

Kære Distrikt 13 Zontians,
Dette er det sidste nyhedsbrev fra perioden 2014-16; modtag min store tak for de resultater, I har
opnået i 2014-16.
 Nogle klubber har arbejdet hårdt på at fastholde medlemmer.
 Andre klubber har arbejdet på og er lykkedes med at få nye medlemmer.
 Area 01 medlemsudvalg har stået for oprettelsen af en ny klub: Greve Zonta Klub; den har
endnu ikke modtaget sit charternummer.
 Fra D 13 blev der fremsendt 3 service projekter til speciel anerkendelse på convention. Før
fremsendelsen blev de indsendte projekter bedømt af et udvalg med D 13 Service
Committee Chair Anne Kühnell som formand. Konkurrencen var meget hård, men
Sønderborgs Grønlands projekt, der startede som et area 01 projekt og fortsatte som
klubprojekt, blev nummer 5 af samtlige til ZI indsendte projekter. Til lykke Sønderborg!
 Bidrag til Zonta International Foundation fra klubber og enkeltpersoner er steget en hel del i
perioden 2014-16
Det har været en fornøjelse at være governor for Distrikt 13; jeg ønsker distriktet en behagelig
rygvind og held med arbejdet I perioden 2016-18.
Distrikts styret 2016-18, der begyndte arbejdet Den 7. juli 2016, har følgende medlemmer
 Ingibjörg Eliasdóttir, ZC Akureyri, Governor
 Dorte Olesen, ZC Copenhagen I, Lieutenant Governor
 Berit Birkelund, ZC Næstved, kasserer
 Lisbeth Løvenov, ZC Copenhagen I, AD area 01
 Viduta Backieriene, ZC Marijampole, AD area 02
 Lara Hansdóttir, ZC Reykjavik, AD Area 03
 Mari Ramsten Vangdal, ZC Oslo, AD area 04
 Helena Bjarnadóttir, ZC Akureyri, udpeget sekretær.

D 13 s nye website
Det nye D 13 website går I luften den 24 august 2016. Governor Ingibjörg har sagt god for, at jeg som
afgået governor fortsætter med at styre projektet, indtil det er på plads, samt sørger for, at projektet
evalueres ved årsskiftet. Overgangsperioden er en periode med hårdt arbejde for alle webmasters;
det er med vilje at perioden er temmelig kort. D 13 har brug for et ny inspirerende website, der er let
at opdatere. Jeg håber, at alle i D 13 vil bruge sitet, så snart det er der.
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D 13 Archives
Som D 13 s historiker og medlem af ZI Centennial Anniversary Committee, vil jeg tage mig af
oprettelsen af et D 13 E-archive.

Den 63. Zonta International Convention blev holdt på AKROPOLIS i Nice, Frankrig, 30. juni – 6. juli
2016.
Til stede var 2323 Zontians og gæster
 11 medlemmer af det internationale styre
 07 tidligere internationale præsidenter
 31 governors
 1951 registrerede medlemmer, plus 119 endags deltagere
 204 gæster
Den 1 juni 2016 havde Zonta International 1184 klubber.
 752 klubber var repræsenteret ved delegater (fra D 13: 34 klubber)
 335 klubber var repræsenteret ved fuldmagt/proxy (Fra D 13: 5 klubber. Fra en af disse
klubber deltog flere medlemmer, men de havde valgt ikke at ville være delegater. Governor
kan ikke repræsentere sin egen klub. Da ikke andre fra klubben deltog, var også denne klub
repræsenteret ved fuldmagt)
 97 klubber var ikke repræsenteret (Fra D 13: 1 klub, dog deltog et medlem fra denne klub
uden stemmeret)
Deltagerne udtrykte deres tilfredshed med ZI Præsident Maria Jose. Hun fik anerkendelse for sit
motto Conviction, Commitment and Courage, og for at have levet op til det gennem sit hårde og
succes fyldte arbejde for ZI. PIP Maria fortsætter nu som Committee Chair for ZI Advocacy
Committee, og som medlem af ZI Nominating Committee 2016-18.
Sonja Hönig Schouw, ZI President—elect, begyndte arbejdet som præsident den 7. juli 2016. De
øvrige medlemmer af den internationale bestyrelse 2016-2018 er
 President-Elect Susanne von Bassewitz (1356 stemmer), ZC Düzseldorf II, D 29, Tyskland
 Vice President Sharon Langenbeck (945 stemmer), ZC Santa Clarita Valley, D 9, USA
 Treasurer/Secretary Bridget Masters (1096 stemmer), ZC Greeley D 12, USA
 Judith Anderson (1044 stemmer) ZC Brisbane Inc. D 22, Australien
 Lydia Chaillou (1006 stemmer) ZC Meaux et Region, D 29, Frankrig
 Hsin-Hsin Wang (914 stemmer) ZC Taipei II, D 31, Taiwan
 Judith Kautz (887 stemmer) ZC Oklahoma, D 10, USA
 Ute Scholz (854 stemmer) ZC Verden, D 27, Tyskland
 Ursula Werner (819 stemmer) ZC Garmisch-Partenkirchen, D 14, Tyskland
 Sonia Albanese Carotti (754 votes) ZC Roma I, D 28, Italien
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Tiina Rebane ZC Riga (749 stemmer) Kerrie Bigsworth (522 stemmer) and Lalivan Karnchanachari
D 17, som stillede op fra gulvet (662 stemmer), blev ikke valgt.
ZI Præsident Maria strøg Georgitta “Beng” Puyat, ZC Makati and Environs, D 17, af listen før
valget, fordi hun i sin præsentationstale overskred de fastsatte regler.
The Nomination Committee 2016-18 har følgende medlemmer
 Maria Stefanova, Chair, ZC Saint Sofia, Bulgarien
 Joy Orlich, ZC Greater Reno, USA
 Maria Jose, ZC Copenhagen I, Danmark
 Florence Fischer-Herber, ZC Luxembourg
 Kerry Dixon, Zonta e-Club of USA 1, USA
 Gabrielle Samara Paphitis, ZC Nicosia Region, Cypern
 Hotense Chékété, ZC Cotonou, Benin
 Ann Horrocks ZC Bendigo Inc., Australien,
 Winnie Teoh, ZC Kowloon, Hong Kong

Resolutioner (en resolution vedtages kun for ét biennium; ønskes den forlænget, skal den
fremsættes og vedtages på ny).
Der var foreslået 4 resolutioner. Én blev trukket tilbage, én blev ikke vedtaget; de følgende to blev
vedtaget
1. Kampagnen “Zonta Says NO to Violence Against Women” fortsættes i perioden 2016-2018
2. Pilot projektet: “Medlems kategori: Unge professionelle”
Den sidste resolution gav anledning til nogen diskussion. Resultatet heraf var, at ordene ungdoms
medlemskab blev ændret til medlemskab for unge professionelle. De medlemmer, der måtte blive
optaget i denne kategori i perioden 2016-18, vil fortsætte i denne kategori indtil de fylder 30 år,
selvom kategorien ikke måtte blive optaget i Bylaws i 2018. De har samme rettigheder og
forpligtelser, som almindelige klassificerede medlemmer.
Bylaws (vedtægter)
Bylaws- dagen var som sædvanlig lang, selvom det lykkedes den international præsident at holde
den tid, der var angivet i programmet. Bylaws udgaven 2016 bliver offentliggjort på www.zonta.org
(My Zonta). I bedes være opmærksomme på ændringer i artiklerne vedr. ZI Nominating Committee,
District Nominating Committee; Nye artikler i Bylaws indeholder bestemmelser om Z- og Golden Z
klubber, samt om en lederudviklings komite.
Vær også opmærksom på en ændring af Bylaws, der gør det muligt for tidligere AD-er AT STILLE OP
TIL VALG IGEN som AD seks år efter afslutningen af den første AD- periode.
D 13s forslag om at ændre CAC komiteen fra en Ad Hoc komite til en stående komite blev ikke
vedtaget. Det samme gælder forslaget om at kunne tilmelde sig convention for en enkelt eller et par
dage.
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ZI præsident Maria Jose berettede om resultaterne af 2014-16 perioden.
Der blev lagt speciel vægt på medlemskab gennem en rapport fra ZI Membership Committee Chair
Annette Binder, på økonomi og risici ved by Bridget Masters ZI Treasurer/Secretary og Britt
Gustawsson, Risk Manager, på holdningspåvirkning (advocacy), FN/Europarådet, så vel som på
uddannelsesprogrammerne og Zontas internationale projekter.
Hovedtalere var Maria Luisa de Contes, Generalsekretær for the Renault Gruppen i Spanien, Lykke
Friis, Prorektor for Københavns Universitet, tidligere miljø og ligestillings minister.
Den sidste hovedtaler var professor ved Lunds universitet Carolyn Hannan, tidligere direktør for the
Advancement of Women, FN New York. Hun forelæser om ligestilling og udvikling for master
studerende. Dr. Hannan er æres medlem af Zonta International.
Der var også taler af Camille Bilger, 2015 AE Fellow, Anna Rukko, 2015 YWPA modtager og Jelena
Bauer, 2014 Jane M. Klausman Women in Business Scholarship modtager.
ZI President 2016-18 Sonja Hönig Schouw præsenterede målene for 2016-18
1. Service. Zonta´s service programmer afspejler og styrker vores mission and fokuserer på
bæredygtighed
a. Bæredygtighed sikres ved at involver lokale og nationale regeringer og NGOs
b. Local (district/club) projekter er på linje med vor mission og vision, 100% af alle klub
projekter har fokus på kvinder og piger. Fællesprojekter gennemføres kun sammen
med ligesindede organisationer.
c. ZI udarbejder og foreslår et større Zonta-ledet projekt, der har potentiale til at blive
et langvarigt, fortsat projekt. Det nye store projekt præsenteres på Convention
2018. (Her vil jeg gerne minde jer om, at Sønderborg Zonta Klub fremsatte et
lignende forslag på D 13 konferencen i 2011 i Akureyri. Tiden var imidlertid ikke
moden hertil og forslaget blev ikke vedtaget dengang)
2. Advocacy. Zonta International er en førende fortaler for kvinders rettigheder.
a. Alle advocacy tiltag er på linje med den strategiske plan og har målbar
påvirkningseffekt. Når det er relevant, samarbejdes der med ligesindede
organisationer.
b. Kampagnen “End Violence Against Women” udvikles yderligere for at sikre lokal og
national regerings og samfunds opbakning
c. ZI, distrikter og klubber indrapporterer handlinger/tiltag, der støtter FNs “ Women´s
Empowerment Principles” (se nedenfor)
3. Medlemskab. Zonta International opbygger og understøtter et levende globalt medlemskab
a. Zonta får tag I næste generation af ligestillings fortalere
b. Klubberne rekrutterer og fastholder dygtige medlemmer med fokus på sagen.
Distrikter opnår en netto medlemsvækst på mindst 5% sammenlignet med det
foregående år og dernæst i det mindste en yderligere klub i perioden 2016-18
4. Resources. Zonta International sørger for at have resurser til at gennemføre mission and
vision.
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a. Ledelses træning samt styrkelse af medlemmernes kundskaber er fokuspunkter
b. Kommunikations og videns platformene forbedres.
c. ZI har bæredygtige resurser og der søges flere indkomstkilder.
5. 100 års jubilæet. Fejringen af 100 års jubilæet er synligt overalt i verden
a. ZI afleverer strategi og planer for fejring af 100 års jubilæet til governors i første
kvartal af 2017
b. Distrikterne opretter Ad Hoc komiteer til at koordinere 100 års begivenhederne.

2016-18 mål for Fundraising
1. Internationale Service Projekter
a. Udryddelse af obstetrisk Fistula og reduktion af mødre og spædbørns dødelighed i
Liberia. Sammen med UNFPA: 1,000,000 USD
b. Madagascar lad os lære. Et integreret program for unge piger. Sammen med U.S.
Fund for UNICEF: 1,000,000 USD
2. ZISVAW projekter
a. Initiativ for Unge piger i Niger: Viden for værdighed. Sammen med UNFPR:
1,000,000 USD
b. Den fremtid, vi ønsker: Skabelse af et bæredygtigt grundlag for at bekæmpe
menneskehandel og usikker migration for kvinder og børn I Nepal. Sammen med
UN Women: 1,000,000 USD
3. Uddannelsesprogrammer
a. Amelia Earhart Fellowships 700,000 USD
b. Jane M. Klausman Women in Business Scholarships 232,000 USD
c. Young Women in Public Affairs Awards 144,000 USD
4. Rose Fund
a. Rose Fund 300,000 USD
I alt 5,376,000 USD

Zonta International Foundation Booth var åben under hele convention; et rigtigt stort beløb blev
doneret af deltagerne. Jeg ønsker her at takke alle D 13 klubber og Zontians for deres donationer.
Jeg beder ZC Roskilde om at modtage min inderlige tak for den meget generøse donation til ZIF i mit
navn under convention.
Som sædvanligt var markedspladsen overvældende.
På Bright Spots Gaden var en interessant udstilling af klubprojekter. Her kunne man finde
oplysninger om Sønderborg Zonta Klubs Grønlands Project.
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Rundbords samtaler for ikke delegater vat et nyt tiltag på convention programmet.
Særlige begivenheder på convention var
 Flag-paraden, kommentator Ragnar Karlsdóttir, ZC Embla, D 13; flagbærer fra D 13 var
Elsebeth Grinvalds, ZC Copenhagen I, Shideh Pourzahed, ZC Aarhus, Jurgita Beinoriene, ZC
Vilnius, Lara Hansdóttir, ZC Reykjavik and Bente Halvorsen, ZC Egersund.
 The Memorial Ceremony, kommentator PIP Dianne Curtis
 The Installation Ceremony, kommentator PIP Margit Webjörn and PIP Olivia Ferry
 The Galla Dinner, mistress of ceremonies Tebbie Clift, ZC New York.
 Happy Hour for District 13, D 13 Governor var ceremonimester godt hjulpet af Distrikts
Kasserer Berit Birkelund og de 4 AD-er 2014-16 med de praktiske ting og Helena Bjarnadóttir
med sangene samt forsang. Rigtig mange D 13 Zontians og gæster deltog i denne
begivenhed. Desværre matte vi undvære Maria Jose og Ingibjörg Eliasdóttir på grund af et
meget tæt tidsskema; alligevel drak vi Maria Joses skål for vel udført arbejde og ønskede
indkommende Governor Ingibjörg held med arbejdet.
En stor tak til alle D 13 Zontians, der arbejdede på særlige poster eller som monitors ved Nice
convention.

Fanø 12 July 2016

Eva Nielsen
Past Governor

UN Women´s Empowerment principles:
1. Establish high-level corporate leadership for gender equality
2. Treat all women and men fairly at work - respect and support human rights and
nondiscrimination
3. Ensure the health, safety and well-being of all women and men workers
4. Promote education, training and professional development for women
5. Implement enterprise development, supply chain and marketing practices that empower
women
6. Promote equality through community initiatives and advocacy
7. Measure and publicly report on progress to achieve gender equality

