Conviction – Commitment – Courage
Övertygelse - Engagemang - Mod
Inbjudan till Areamöte i Östersund för Zontaklubbar inom
Area 01 den 18-19 april 2015.

Kära Zontor i area 01!
Varmt välkomna till Östersund och Zontas Areamöte 2015. Vi träffas på Gamla Teatern i
Östersund, där vi har både konferens, måltider och boende, ett jättebra och smidigt
upplägg! Vi kommer också att fira Östersunds Zontaklubbs 25-årsjubileum med en middag
på lördag kväll. Vi hoppas på spännande, engagerade och lärande diskussioner och
inspirerande idéer och många härliga möten. Zontas Areamöte ett jättebra tillfälle att få lära
mer om Zonta och att träffa andra som delar den viljan och övertygelsen. Ta chansen och
boka in detta redan nu i kalendern, så att vi kan bli många som ses i Östersund.
Under våra gemensamma dagar kommer vi att få information från vår Guvernör Marianne
von Hartmansdorf, om det arbete som pågår inom Zonta och vi kommer att tillsammans gå
igenom de handlingar och förslag som vi har fått inför Distriktsmötet i Nyköping den 29-31
maj 2015. Vi kommer också att ta tillfället i akt och tillsammans prata om vad Zonta står för,
vilka utmaningar vi möter i våra klubbar och hur vi på bästa sätt ska arbeta med det som
Medelskommittén har som högsta prioritet, hur vi ska ta vara på de medlemmar vi har och
säkerställa klubbarnas fortlevnad. Vi ska ha fokus på medlemsvård och på vårt övergripande
mål:
"Stolta, aktiva och kompetenta medlemmar med engagemang för Zontas mål och
verksamhet".
Nyhet:
En nyhet för i år är att vi vill att alla klubbar gör en kort presentation på 10-15 minuter med
fokus på klubbens verksamhet och vad som har varit riktigt lyckat under året, allt för att vi
ska kunna lära av varandra och få möjlighet att dra nytta av varandras erfarenheter.
Ansvaret för denna punkt ligger på respektive klubbs styrelse, med ordförande i spetsen,
men vi ser fram emot flera olika presentationer från er alla!
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Vi kommer att få tillfälle att göra en promenad i anslutning till lunchen på lördag, så ta med
er ett par bekväma skor!
Den som vill är välkommen redan på fredag, då vi samlas under eftermiddagen och äter
middag tillsammans på hotellet där vi bor.

I anslutning till den här inbjudan finns en anmälningsblankett med information om
kostnader, ett preliminärt program och en inbjudan till jubileumsmiddagen.
Boka redan nu in dagarna i era kalendrar!

Varmt välkomna önskar

Annika Bränström
AD Area 01

Lotta Lind
President, Östersunds Zontaklubb
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