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Vedtekter for Oslo Zontaklubb 
  

§1 Navn  
Klubbens navn er Oslo Zontaklubb. 

 

Klubben er en del av Zonta International, Distrikt 13, Område 4 - Norge. 

Zonta er en verdensomspennende organisasjon for samfunnsengasjerte personer med erfaring 

fra anerkjent virksomhet eller yrke. 

  

§2 Formål  
Klubbens formål er at medlemmene skal arbeide sammen for å fremme kvinners stilling i hele 

verden: 

* å bedre kvinners juridiske, politiske, økonomiske og yrkesmessige stilling og styrke 

kvinners helse og utdanning globalt og lokalt. 

* å arbeide for økt forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende nettverk 

av medlemmer. 

* å arbeide for å fremme rettferdighet og generell respekt for menneskerettighetene og 

de grunnleggende friheter. 

* å stå sammen på internasjonalt plan for å fremme etiske standarder, for å iverksette 

hjelpeprogram og for å tilby gjensidig støtte og hjelp til medlemmer som arbeider for  

            fellesskap i sine lokalsamfunn, i sine land og i verden. 

  

§3 Politiske rammer  

* Klubben skal være politisk og religiøst nøytral. 

*        Klubben kan, innenfor den overordnede strategi som er gitt av styret i Zonta 

International, uttale seg om og involvere seg i offentlig debatt om spørsmål som ligger 

innenfor klubbens formål.  

  

§4 Medlemskap  
 

*  Medlemskap i klubben: Personer som oppfyller kravene til klassifisering, har vært 

internasjonale presidenter eller er æresmedlem kan være medlemmer. 

* Klubbens medlemmer skal representere et fellesskap som er inkluderende, mangfoldig 

og reflekterende over Zontaklubbens formål. 

* Kvalifisert for medlemskap er personer med erfaring fra anerkjent virksomhet eller 

yrke, og som er villig til å stå for og aktivt arbeide for å nå de målsettinger som Zonta 

International har fastsatt.  

*  Et akseptert medlem som er klassifisert i henhold til en hovedklassifikasjon i "The 

Zonta International Marion de Forest Membership and Classification Manual", har 

stemmerett i klubben, kan ha verv og representere klubben på møter. Medlemmene har 

alle rettigheter og forpliktelser som følger av vedtektene.  

* Medlemskapskomiteen skal vurdere alle forslag til opptak av nye medlemmer, enten 

det skjer etter invitasjon eller søknad fra potensielle medlemmer, og gi klubbens 

styre informasjon om alle kandidatene sammen med sine anbefalinger. 

*  Tidligere internasjonal president kan beholdes som medlem eller tildeles medlemskap 

uten klassifikasjon og uten opptaksbetaling etter beslutning av klubben. 

*    Æresmedlemmer er personer som har utmerket seg ved usedvanlig virksomhet. Et 

æresmedlem skal ha alle medlemskapsrettigheter, med unntak av rett til å inneha verv 

eller lederstilling, til å legge frem forslag, til å stemme eller til å representere klubben 

som delegat eller stedfortreder.  Klubbstyret kan velge å gjøre æresmedlemskapet 
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tidsbegrenset. Æresmedlemmer skal være fritatt for å betale kontingent, men klubben 

skal betale kontingenten til Zonta International, distriktet og område Norge for 

klubbens æresmedlemmer. 

  

 §5 Overføring til annen klubb  

Et medlem som flytter til en annen klubbs geografiske område kan bli medlem i i 

denne klubben, forutsatt at forfalt kontingent er betalt. 

  

§6 Medlemskapets opphør  
*  Et klassifisert medlemskap er livsvarig, dersom vilkårene i disse vedtekter er 

overholdt.  

*  Utmelding skal skje ved skriftlig melding til klubbens president, som skal informere 

styremedlemmene om utmeldelsen på neste styremøte.  Utmelding skal ikke 

aksepteres med mindre medlemmet som melder seg ut har betalt skyldige beløp til 

klubben. 

* Et medlem som ikke har betalt kontingent kan bli ekskludert. Klubben kan vurdere å 

gjenoppta et medlem som ikke har betalt kontingent under forutsetning av at skyldig 

beløp blir betalt. I et slikt tilfelle må medlemmet betale gjeninnsettelsesgebyr til Zonta 

International 

 

 §7 Klubbmøter  

*  Klubbmøter skal avholdes månedlig, hvis ikke styret bestemmer noe annet. 

Klubbstyret kan fra tid til annen beslutte at særlige arrangement skal gjennomføres til 

erstatning for et ordinært klubbmøte. 

* Medlemmene forventes å delta i så mange møter som mulig. Forfall skal meldes til 

styret i god tid før klubbmøtet. 

*  Beslutninger fattes med alminnelig flertall med de unntak som er angitt i §8.  Dersom 

færre enn 1/4 av stemmeberettigede er til stede, er klubben ikke vedtaksfør. 

  

§8 Årsmøte  
På det ordinære årsmøtet som skal avholdes i mars, april eller mai, skal klubben behandle 

følgende saker: 

* Årsregnskap og budsjett for kommende år, herunder klubbkontingenten 

*  Styrets årsrapport 

*  Komiteenes årsrapporter 

*  Valg av styremedlemmer 

*  Valg av revisor 

*  Valg til valgkomiteen 

  

Innkalling til årsmøtet sendes ut 14 dager før møtet med vedlegg av valgkomiteens forslag til 

kandidater til ledige verv og regnskap, revisjonsrapport og de øvrige rapporter som er nevnt 

foran. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret en måned før 

årsmøtet. 

 

Vedtak fattes med alminnelig flertall av fremmøtte som har stemmerett, likevel slik at endring 

i klubbkontingent samt vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Jf §7 om at 1/4 medlemmene må 

være til stede for at vedtak skal kunne fattes. Vedtektsendringer kan bare besluttes så langt 

slike endringer ikke er i strid med Zonta International Bylaws eller Rules of Procedure of 

Zonta International. Valg av styremedlemmer skal som hovedregel gjennomføres skriftlig. 

Klubbens medlemmer kan på årsmøtet fremsette forslag til medlemmer til ledige verv. 
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§9 Ekstraordinært møte  

Styreleder kan innkalle til ekstraordinært møte, og styreleder skal kalle inn til ekstraordinært 

møte dersom det kreves av 5 klubbmedlemmer. Innkalling til ekstraordinært møte skal skje 

med minst 10 dagers varsel. 

  

§10 Styre  

Klubben skal ha et styre som velges av årsmøtet og som skal være slik sammensatt: 

 

*          Leder (President) 

*          Nestleder (Vice President) 

*          Sekretær (Secretary) 

*          Kasserer (Treasurer) 

 

I tillegg kan styret ha opptil to styremedlemmer og/eller vararepresentanter. For å kunne 

velges til leder, bør medlemmet ha sittet i klubbens styre i minst 1 - ett - år, unntatt her er 

nyetablerte klubber. Klubbleder bør ikke ha andre verv innen område Norge, distriktet eller 

Zonta International. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år med virkning fra 1. juni 

etterfølgende årsmøtet. Ingen styremedlemmer skal sitte i samme verv lenger enn 2 

sammenhengende år med unntak av kasserer som kan gjenvelges for en periode på ytterligere 

2 år.  

 

Dersom klubbleder er forhindret i å utøve sitt verv eller går ut av styret, skal nestleder tre inn 

som leder. Frafall i andre verv skal fylles av klubbstyret. Dersom et styremedlem går ut av 

styret, skal styret utpeke et klubbmedlem til nytt styremedlem for resten av perioden. 

 

Klubbens styre skal ha faste månedlige møter med mindre annet er bestemt. Styret er 

beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede på møtet. Dersom styret misligholder 

sine plikter, kan styrets medlemmer bli avsatt av klubben eller av The Zonta International 

Board av slike grunner som angitt i Zonta International Club Bylaws. 

  

§11 Styrets plikter og oppgaver  
Styret skal ivareta klubbens anliggender og interesser mellom klubbmøter. Styret skal i sitt 

arbeid for klubben opptre i samsvar med vedtatte strategier og retningslinjer og skal ikke på 

eget grunnlag fatte beslutninger av strategisk karakter, godkjenne prosjekt eller gaver eller 

vedta budsjett, men legge fram forslag for klubbens medlemmer. «The Manual for Zonta 

Clubs» gir veiledende retningslinjer for klubbens arbeid. 

* Klubbleder skal lede møtene i klubben, ha administrativt ansvar og oppnevne 

komiteledere i samarbeid med styret. Klubbleder kan være ex officio medlem av alle 

komiteer, unntatt valgkomiteen. 

*  Nestleder skal under lederens fravær eller inhabilitet utføre lederens plikter og ellers 

utføre oppgaver i samråd med lederen. 

*  Sekretær skal føre møteprotokoll for klubben og styret, utføre korrespondanse som 

ikke er sende ut innkallinger til møter, og utføre andre plikter pålagt av styret. 

*  Kasserer skal være ansvarlig for forvaltning av klubbens økonomiske midler. 

Forvaltningen skal gjennomføres i overensstemmelse med godkjent budsjett. 

Kassereren skal ex officio være medlem av eventuell finanskomite. Etter 

regnskapsårets utløp skal kassereren så snart som mulig fremlegge regnskapet for 

revisjon. Kassereren er forpliktet til å overlate alle klubbprotokoller til nyvalgt 

kasserer innen 45 dager etter årsmøtet. 
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§12 Regnskap og kontingent 

Regnskap for klubben skal føres fortløpende og legges fram i revidert stand for godkjenning 

på klubbens årsmøte. Regnskapsåret er fra 1. mars til 28. februar. 

*  Årlig kontingent. Medlemskontingenten består av følgende element: 

Kontingent til klubben, distrikts- og områdekontingent, samt kontingent til Zonta 

International 

§13 Valgkomite 

* Sammensetning. På årsmøtet velger klubben en valgkomite på 3 medlemmer for 

kommende år. 

*  Valg. Hvis det ikke nomineres mer enn 3 medlemmer, kan det stemmes ved 

håndsopprekning og valgkomiteen kan velge sin egen leder. Ved skriftlig avstemming 

skal det medlem som fikk høyest antall medlemmer være leder av komiteen. Dersom 

et medlem går ut av valgkomiteen i løpet av perioden, oppnevner klubbstyret et nytt 

medlem. 

*  Plikter. Valgkomiteen skal nominere ett eller flere medlemmer til de verv som skal 

besettes. Ingen skal foreslås som ikke er forespurt på forhånd. 

* Komiteen skal i rimelig tid før årsmøtet levere sin innstilling på kandidater til ledige 

verv til styret. 

  

§14 Komiteer 

Styret skal utnevne følgende faste komiteer for å nå de mål som Zonta International har satt 

for hver toårsperiode: 

*  Medlemskapskomite 

*  Bistandskomite (Service Committee)  

*  Komite for holdningspåvirkning (Advocacy Committee) 

*  I tillegg kan klubbens styre oppnevne komiteer etter behov. 

Komiteene rapporterer til styret. 

 

§15 Revisjon  

Styret skal få regnskapet revidert av et kvalifisert medlem som ikke er i styret eller av en 

kvalifisert revisor. Revisjonen av endelig årsregnskap skal være ferdigstilt slik at det kan 

sendes ut før årsmøtet. 

  

§16 Suspensjon eller eksklusjon  

Skulle et medlem ved handling eller på annen måte skade Zontas gode navn eller 

vanskeliggjøre Zontas arbeid, kan medlemmet suspenderes eller ekskluderes av 

klubbmedlemmene. En disiplinærsak innledes med klage til klubbstyret. For øvrig gjelder art. 

14, sec. 11b i de prosessuelle regler som er nedfelt i Zonta International Club Bylaws. Vedtak 

om disiplinære tiltak kan påklages til distriktsstyret og distriktsstyrets vedtak kan påklages til 

Zonta International. 

  

§17 Kjennetegn og farger  

Logoen til Zonta International med tillegg av klubbens navn skal være klubbens kjennemerke. 

De offisielle fargene skal være mahogny og gult. 

Bruk av navn og merke for Zonta International skal ikke tjene til personlig vinning eller 

fordel, og ikke brukes til noen som helst forretnings- eller ervervsvirksomhet. Uten tillatelse 

fra Zonta Internationals president er det ikke tillatt for ikke medlemmer å bruke Zontanavnet 

og merket annet enn i nyhetsrapporter eller kommentarer.  


