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Innskráning
www.rotary.is (www.rotary.is/minsida)

Notendanafn er 
kennitala rótarýfélaga
(án bils eða bandstriks)

Lykilorð hefur 
viðkomandi fengið hjá 
ritara klúbbsins (hægt 
að breyta)

Fyrsta valmynd:
Sá sem er innskráður fær upp „Mínar upplýsingar“ og valstiku með 8 möguleikum sem 
nú opnast í „Atburðir“ með upplýsingum um fundi (þú getur smellt á dag í dagatalinu 
og séð fund ákveðinn dag). - Þetta 
er upplýsingasíða. Sama á við um 
„Félagatal“, „Klúbbar“, „Nefndir“, 
„Mætingar“, „Fundargerðir“ og 
“Skýrslur” sem aðeins er hægt að 
skoða. Mikilvægasti flipinn er 
„Aðgerðir“ þar sem allar skráningar 
fara fram. Hvað þú getur gert þar fer 
eftir því hvaða embættum þú gegnir. 
Ritari og forseti klúbbs, geta sýslað 
með félagatal, fundi og nefndir.
Formaður í nefnd (sem ritari eða forseti hefur skráð) getur þú skráð fundi, mætingar og 
fundargerðir.
Allir fundir skulu skráðir í félagakerfið. 
Skráning funda er forsenda þess að hægt sé að skrá mætingu. 
Umdæmið tekur ekki við upplýsingum um mætingar nema úr félagakerfinu.

Smelltu á „Aðgerðir“

Leiðbeiningum þessum eru ætlað að leiða ritara, forseta og formenn nefnda í 
gegnum nýtt félagakerfi Rótarý. Stöðugt er verið að vinna að þróun kerfisins 

þannig að einstaka birtingarmyndir geta breyst.

Fyrirspurnir og ábendingar sendist á vefnefnd@rotary.is en ábendingar um leiðbeiningarnar má senda beint á gudni@rotary.is



Félagakerfi Rótarý - Leiðbeiningar   |   MARS 2015 / GG  4

FUNDIR
Skráning atburðar:
Hér getur þú skráð atburð (fund) á þinn klúbb eða nefnd 
sem þú ert formaður í. Alla fundi sem geta gefið mætingu 
skal skrá.

Aðgerðir – Skrá atburð (undir viðeigandi hópi)
Titill: T.d. Rótarýfundur - Rkl. Rvk. Breiðholt eða Fundur 
í klúbbnefnd - Rkl. Breiðholts (Ath. mikilvægt er að nafn 
klúbbs komi fram í titli atburðar) 
Tegund atburðar: Hér er mikilvægt að velja rétt.  
Fyrir rótarýfund sem telja á almennt inn í mætingarútreikning skal velja „rótarýfundur“.  
Fyrir nefndarfund sem aðeins gefur mætingarígildi skal velja „nefndarfundur“. 
Staðsetning: Veljið staðsetningu úr listanum (á aðallega við um rótarýfundi) en skráið 
annars undir „önnur staðsetning“. 

Lýsing: Hér kemur texti um 
fundinn sem birtist m.a. í sjálfvirku 
fundarboði. (Hafið gjarnan efst:
Fundarefni:  
Fyrirlesari: 
Svo aðalatriði fundar sjáist strax.)
„Dags frá“: Veljið dagsetningu úr 
dagatali. 
„Dags til“: Á ekki við nema um 
lengri atburði. Skráið sömu dag
setningu ef velja á endur tekn
ingu!
„Frá kl.“: Skráist HH:MM 
„Til kl.“: Skráist HH:MM 
Endurtekningar (dagar): Hér 
má skrá marga reglulega fundi og 
velja tíðni funda, í flestum tilfellum, 
vikulega. 
Endurtekning (fjöldi): Hér skráir 
þú hversu oft fundir eru endurteknir. 
Þegar skráðir eru rótarýfundir fyrir 
starfsárið er þetta mjög þægileg 

leið. Þá skráir þú að jafnaði ekki í „Lýsing“ en þar mætti þó vera: Rótarýfundur - Rkl. ??? Efni: 
Fyrirlesari: Síðan fellur þú út fundi sem ekki eiga við, breytir og fyllir út í efni og fyrirlesara 
eftir því sem það er vitað. . 
Tengingar við hópa: Í flestum tilfellum þarf ekki að eiga við þetta en getur verið gagnlegt 
ef t.d. tvær nefndir eru boðaðar til sameiginlegs fundar. Ath. hakað er aftan við viðkomandi 
nefnd eða klúbb. (Ath. þá birtast tveir eða fleiri eins atburðir, einn hjá hverjum klúbbi/
nefnd) Mætingu og fundargerð er nægilegt að skrá við einn 
fundinn, þá uppfærist það á hinum líka og telst þetta samt 
einn fundur.)

Smelltu á „Skrá“

t.d. Rótarýfundur í Rkl. Rvk. Breiðholt

Skráið gjarnan hér fyrir 
rótarýfundi. Þetta er grunnur 
að fyrirlestrabanka og verður 
aðgengilegt rótarýfélögum til að 
fá hugmyndir að fundarefni og 
fyrirlesurum.

Veldu úr lista

Smelltu hér (d.m.yyyy)
Aðeins fleiri daga atburðir og 
sama dags. ef á að endurtaka

hh:mm (t.d. 12:15)
hh:mm (t.d. 13:30)
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FUNDIR
Uppfærsla atburða:
Hér getur þú lagfært skráningu fundar, 
bæta við upplýsingum eða fella niður fund. 
(Fella þarf niður fund áður en komið er að 
fundardagsetningu. Annars þarf að biðja 
vefnefnd@rotary.is að eyða fundi)

Aðgerðir – Vinnsla atburða
Undir vinnsla atburða er hægt að breyta 
skráningu atburðar 
Velja má tímabil til að vinna með. Þá birtist upp listi atburða á tímabilinu sem þú getur unnið 
með.

Smelltu á fyrirsögn atburðar 
Nú getur þú breytt skráningu, bætt 
við upplýsingum á sama hátt og þegar 
fundurinn var skráður.

Vistaðu breytingar með því að smella  
á „Skrá“
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FUNDIR
Skráning mætinga:
Sá sem heldur fund - skráir mætingu á hann!  
Líka rótarýgesta á fundinum. Aðrir gestir eru skráðir í 
fundargerð. Skráið mætingar strax eftir fund.

Aðgerðir – Vinnsla atburða
Velja má tímabil til að vinna með. Þá birtist upp listi 
atburða á tímabilinu sem þú getur unnið með.

Smelltu á Mæting 
Þú færð upp nýjan glugga með þínum 
klúbbi eða nefnd.
Smelltu á „breyta“ hjá þeim sem mættu og 
þá birtist „mætti“ hjá viðkomandi. (Ef þú 
gerir vitleysu, smellir þú aftur á „breyta“

Ef þú vilt skrá mætingu hjá félaga í 
öðrum Rótarýklúbbi mellir þú á örina 
við kassann „Hópur“ og velur þú 
viðkomandi klúbb. Þá birtist eins listi 
og þú hakar við viðkomandi nafn og þú 
færð aftur lista yfir þinn klúbb.

Ekki þarf að vista mætingarskráningu
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FUNDIR
Skráning fundargerða:
Fundargerðir sem skráðar eru í kerfið eru aðeins 
aðgengilegar félögum viðkomandi hóps.

Aðgerðir – Vinnsla atburða 
Velja má tímabil til að vinna með. Þá 
birtist upp listi atburða á tímabilinu sem 
þú getur unnið með.

Fundargerð
Ritarar eru hvattir til að skrifa 
fundargerðina fyrst í hefðbundnu 
ritvinnsluforriti og afrita svo textann í 
félagakerfið. Ekkert vistast nema smellt 
sé sé á „Vista“ og ef truflun verður í 
miðri fundargerðarritun beint á vefnum 
geta upplýsingar tapast, t.d. ef netsamband 
rofnar auk þess sem innskráningartími er 
takmarkaður ef ekki er unnið í síðunni.
Meginþema atburðar:
Hér má gjarnan skrá t.d. heiti fyrirlesturs  
rótarýfundar.
Fundargerð:
Afritið lengri fundargerðir inn á þetta 
svæði. Ath. þetta er einfaldur textaritill og 
gefur ekki möguleika á forsniðun texta.
Styttri fundargerðir má skrifa beint.
Mundu að fundargerðin er söguleg heimild um starf klúbbsins.
Mætingarlisti bætist sjálfkrafa neðan við fundargerðina þegar hún er skoðuð undir 
„Fundargerðir“. Aðra gesti en rótarýfélaga þarf að skrá í fundargerðina.

Smelltu á „Vista“

Hægt er að velja tímabil 
sem vinna á með

Skoða mætingar:
Hver og einn félagi getur fylgst með sínum mætingum undir „Mínar 
upplýsingar”.
Hægt er að fá skýrslur yfir mætingar félaga í hverjum klúbbi. 
Þær eru ekki aðgengilegar í félagakerfinu og þarf að biðja um þær með því 
að senda póst á rotary@rotary.is
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RÓTARÝFÉLAGAR
Nýskrá einstakling:
Fundargerðir sem skráðar eru í kerfið eru aðeins 
aðgengilegar félögum viðkomandi hóps.

Aðgerðir – Nýskráning
Hér eru nýir rótarýfélagar skráðir. 
Ekki þeir sem flytjast úr öðrum rótarýklúbbi eða hafa 
hætt nýlega, þá finnur þú undir „Ótengdir“ í „Aðgerðir“ - 
„Meðlimir hóps“. (Sjá aftar í þessum leiðbeiningum.)
Áður en skráð er:
Áður er hafist er handa er mikilvægt 
að hafa allar upplýsingar við hendi. 
Líka starfsgrein í samræmi við 
starfsgreinaskrá sem finna má hér:
http://www.rotary.is/rotaryklubbar/
thjonusta/starfsgreinaskra/ 
Vandaðu vel skráninguna og lestu vel 
yfir áður en smellt er á „Vista“.

Nafn: Skráðu fullt nafn
Kyn: Veldu rétt kyn
Kennitala: Er skráð án bils eða 
bandstriks.
Lykilorð: Búðu til lykilorð. Notaðu 
helst aðeins lágstafi og/eða númer, lágmark fimm stafi.
Heimasími / vinnusími / gsm: Án bils eða bandstriks
Maki: Skráðu nafn maka
Ekki er nauðsynlegt að skrá kennitölu maka eða menntun. Nýr félagi getur skráð þær sjálfur.
Heimili: Skráist í þágufalli
Póstnr.: Veldu úr sprettilista.
Starfsgreinanúmer: Smelltu á reitinn og veldu úr listanum. (Gott er að skoða 
starfsgreinaskrána undir Rótarýklúbbar - Þjónusta við klúbba - Starfsgreinaskrá)
Starfsheiti: Hér skal skrá starfsheiti viðkomandi á vinnustað, skráist með lágstöfum. 
Vinnustað: Skrá skal vinnustað viðkomandi hér.
Menntun: Hér skal skrá aðalmenntun viðkomandi.
(Síðustu þrjá liði getur einstaklingurinn breytt sjálfur síðar)
Innganga í klúbbinn: Veldu rétta dagsetningu.
Áður í rótarýklúbbi: Hér skal skrá ef viðkomandi hefur áður verið í rótarýklúbbi en hefur 
ekki verið áður skráður í félagakerfið.

Smelltu á „Vista“
Eftir nýskráningu þarf að fara í félagatal og sækja viðkomandi undir „Ótengdir“.

Án bandstriks 
eða bils

Aðeins eitt netfang

Veldu rétta 
dagsetningu

Skráðu nafn klúbbs og 
dags inngöngu í þann 
klúbb.

Símanúmer eru skráð án bils eða bandstriks.

Starfsheiti er skráð með lágstöfum

starfsheiti á vinnustað
Smelltu hér og veldu
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RÓTARÝFÉLAGAR
Tenging við rótarýklúbb:
Eftir nýskráningu eða við flutning úr öðrum klúbbi þarf að 
tengja einstakling við rótarýklúbb.
Tenging nýs rótarýfélaga við Rótarýklúbb:
Þegar nýjum félaga er bætt í hóp er í raun verið að sækja 
hann í gagnagrunninn - þetta er ekki nýskráning - 
Eftir nýskráningu (sjá hér á undan) vistast viðkomandi í 
hópi sem nefnist „ótengdir aðilar”.
Til að tengja nýskráðan einstakling við rótarýklúbb er 
smellt á „meðlimir hóps“.

Aðgerðir – Meðlimir hóps
Þar birtast meðlimir þess hóps sem unnið er 
með.
Sækja úr „Ótengdir aðilar“:
Til að komast í „Ótengdir aðilar“ er smellt 
á örina hægra megin í reit sem merktur er 
„Hópur“.
Finndu nýja félagann úr listanum sem er í 
stafrófsröð og smelltu á „Tengja“.
Ekki þarf að huga að reitnum lengst til hægri 
þegar félaga er bætt við.

Þá er viðkomandi tengdur við klúbbinn. Gott 
er að sannreyna að vel hafi tekist til og láta nýja 
félagann prófa að skrá sig inn.

Að sækja rótarýfélaga úr öðrum klúbbi:
Þetta er aðeins gert í samráði við forseta 
viðkomandi klúbbs.

Aðgerðir – Meðlimir hóps
Aðferðin er eins og hér að ofan nema hvað nú er félaginn sóttur í hans klúbb.
Þegar hans klúbbur er valinn úr sprettilistanum birtist félagalisti 
þess klúbbs.
ATH: Byrjaðu á því að velja ástæðu (lengst til hægri). Hér á eftir að 
gera endurbætur, en veldu „af öðrum ástæðum“ og smelltu svo á 
tengja.

Tengja

Stundum þarf 
að bíða aðeins...
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RÓTARÝFÉLAGAR
Aftengja rótarýfélaga:
Ef rótarýfélagi hættir eða deyr þarf að aftengja hann strax.

Aðgerðir – Meðlimir hóps
Þar birtast meðlimir þess hóps sem unnið er með.
ATH. Byrjaðu á því að skrá ástæðu aftengingar.
Þegar því er lokið smelltu á „aftengja“.

Aftengja
Félaginn hefur verið aftengdur.
(ath í dag er ekki hægt að skrá dagsetningu 
á úrsögn eða andláti og er notast við dags. 
afskráningar.)

Upplýsingar um viðkomandi haldast í 
félagakerfinu en nafn hans birtist ekki.

Uppfæra upplýsingar um rótarýfélaga:
Forseti og ritari getur uppfært upplýsingar um félaga í sínum klúbbi.

Aðgerðir – Staða félaga
Þar birtast meðlimir þess hóps sem unnið er með.
Smelltu á nafn viðkomandi
Þá kemur upp spjald viðkomandi.

Uppfærðu þær upplýsingar sem þarf 
og smelltu svo á Vista.

ATH. Undanþeginn mætingarskyldu á aðeins við um þá sem hafa fengið þennan rétt 
vegna aldurs og klúbbaldurs. EKKI af öðrum ástæðum sem klúbbstjórn heimilar.

Smelltu á „Vista“

Aðeins eitt netfang
starfsheiti á vinnustað
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RÓTARÝFÉLAGAR
Staða félaga (embætti):
Hér eru embætti rótarýfélaga skráð (í klúbbi eða nefnd)

Aðgerðir – Staða félaga
Þar birtast meðlimir þess hóps sem 
unnið er með.
Í rótarýklúbbi:
Ath. Aðeins er hægt að skrá eitt 
embætti (hér skráð „starfsheiti) á hvern 
rótarýfélaga.
Þegar skráð eru embætti undir 
rótarýklúbbur skal EKKI nota „formaður 
(í nefnd), varaformaður (í nefnd) og 
aldrei „Registrator“.
Reynt skal að skrá embætti því sem næst þegar þegar viðkomandi tekur við þeim. 
(„Verðandi“ þegar þeir eru kosnir.)
Embætti geta veitt aukinn aðgang að félagakerfinu.
Skráðu dagsetningu kjörtímabils.
Vistaða breytingar með því að smella á 
„Vista“ (neðst).

Vista

Í nefnd eða hóp:
Hér skal aðeins skrá „félagi“, „formaður (í nefnd) eða „varaformaður (í nefnd).
Þetta á líka við um nefndina „Stjórn“.

Skráðu dagsetningu kjörtímabils.
Vistaða breytingar með því að smella á „Vista“ (neðst).

Vista
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RÓTARÝFÉLAGAR
Myndir af rótarýfélögum:
Myndir merktar kennitölum birtast hjá viðkomandi félaga. Rótarýklúbbar eru hvattir til að 
senda inn myndir af sínum félögum.

Að senda inn mynd af rótarýfélaga:
Hlutfall í stærð myndar skal vera 7/9
Stærðin skal vera mest 700x900 pix (ca. 24,7 x 31,8 cm í 72 dpi)
Myndir skulu skornar til svipað og meðfylgjandi myndir.

Merking:
Myndir skulu merktar kennitölu og nafni: 0000001234_Nafn_
Fodurnafn.jpg (eða bara með kennitölu)
Engin bil, engir sérísl. stafir!

Sending:
Myndir má senda á gudni@rotary.is og skal fylgja nafn þess sem er á myndinni og klúbbur.
Hafi sendandi ekki tök á að skera myndir til í rétt form eða breyta nöfnum þeirra skulu 
kennitölur og nöfn mynda fylgja með í tölvupóstinum.

Notkun:
Myndirnar birtast sjálfkrafa í félagakerfinu en ritstjórar geta 
nálgast þær eftir kennitölu til nota á heimasíðum klúbbanna 
og geta þá valið um nokkrar stærðir.
Það er í raun ekkert því til fyrirstöðu að félagar geti nálgast 
eigin myndir á vefnum og verður aðgengi að því gert 
auðveldara síðar.

Rótarýklúbbar eru hvattir til að semja við ljósmyndara 
um að taka myndir af félögunum og fái hann 
leiðbeiningar um skurð og stærð getur hann sent þær 
beint.

Hægt er að nálgast myndirnar úr kerfinu á 
eftirfarandi hátt:
Hægri smelltu á mynd af viðkomandi
Afritaður slóðina (Address (Url))  Smelltu á OK
Límdu hana inn í vefskoðara og smelltu á Enter
Þá birtist myndin lítil.
Ef þú þurrkar út „small/“ í vefslóðinni birtist 
stærsta útgáfa myndarinnar.
Þá getur þú hægri smellt á myndina og vistað hana 
á þína tölvu.
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NEFNDIR
Stofna nefnd:
Að jafnaði eru nefndir langlífar í klúbbum og ekki þarf oft að stofna 
nýjar nefndir.

Aðgerðir  Stofna undirnefnd
Nafn:
Skráðu nafn nendar og hafðu 
nafn klúbbsins með (sjá texta). 
Annars er gert ráð fyrir að þetta sé 
umdæmisnefnd.
Netfang:
Skráðu netfang ef nefndin er með 
sér netfang.
Veffang:
Skráið gjarnan beina slóð á nefndin 
á vef klúbbsins eða umdæmisins.
Lýsing:
Skráðu hér hlutverk nefndarinnar
Staðsetning:
Hér má skrá sama og fundarstað klúbbs eða Rótarýskrifstofan fyrir umdæmisnefnd.

Smelltu á Vista.

Uppfæra nefnd:
Á aðeins við ef uppfæra þarf upplýsingar um nefnd.

Aðgerðir - Grunnupplýsingar hóps
Svipað og að ofan. Uppfærðu upplýsingar og vistaðu.

Smelltu á Vista.

T.d.: Ferðanefnd Rkl. Reykjavíkur

Sama og fundarstaður klúbbs.

Hér má skrá hlutverk nefndar

SKÝRSLUR
Félagatal:
Hægt er að sækja Excel skjal með félagatali 
klúbbs sem inniber allar upplýsingar um 
viðkomandi félaga. Skjalið er ætlað sem 
vinnuskjal og má velja úr þau gögn sem 
nota á hverju sinni. 
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NEFNDIR
Skrá félaga í nefnd eða skipta út:
Ritari eða forseti uppfærir 
félaga í nefnd við upphaf. hvers 
rótarýtímabils. (1. júlí)

Aðgerðir - Meðlimir hóps
Sambærilegt við að skrá félaga í 
klúbb.
Skrá félaga í nefnd:
Veldu klúbbinn sem sækja á 
félagann úr (oftast eigin klúbbur) og smelltu á „Tengja“ við nafn hans. Hann er þá kominn í 
nefndina.
Fjarlægja félaga úr nefnd:
Smelltu á „Aftengja“ og viðkomandi hverfur úr nefndinni.

Staða félaga í nefnd:
Skrá þarf formann í nefnd og ef vill einnig varaformann

Aðgerðir  Staða félaga
Þar birtast meðlimir þess hóps sem unnið er með.
Hér skal aðeins skrá „félagi“, „formaður (í 
nefnd) eða „varaformaður (í nefnd).
Þetta á líka við um nefndina „Stjórn“.
(Ef t.d. forseti er skráður líka sem forseti í 
stjórn klúbbsins verður hann tvískráður í lista 
yfir forseta. Vonandi verður hægt að þróa 
þetta betur síðar.)

Skráðu dagsetningu kjörtímabils.
Vistaða breytingar með því að smella á „Vista“ (neðst).

Vista

Óvirkja nefnd:
Farið varlega í að nota þetta. Um leið og smellt er á hnappinn 
óvirkjast nefndin.
Finndu viðkomandi nefnd undir „Aðgerðir“. 

Aðgerðir  Óvirkja nefnd
Ef nefnd er hætt störfum og skráðir hafa verið fundir og skýrslur á hana er hún tekin úr 
birtingu með því að smella á „Óvirkja nefnd“.
Sé nefnd óvart óvirkjuð, hafið samband við vefnefnd@rotary.is 
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MÍNAR UPPLÝSINGAR
Breyta mínum upplýsingum:
Þegar smellt er á „Breyta mínum upplýsingum“ kemur upp mynd eins og hér sést (vonandi 
með þinni mynd).
Hver rótarýfélagi ber ábyrgð á 
því að upplýsingar um hann séu 
réttar!
Þarna getur sérhver innskráður 
rótarýfélagi uppfært þær upplýs-
ingar um sjálfan sig sem hann hefur 
heimild til að breyta.
Mikilvægt er að netfang sé 
rétt skráð. Annars berst ekkert 
fundarboð og viðkomandi fær 
ekki fréttabréf umdæmisstjóra.
Mynd:
Ef engin mynd birtist þá hefur 
ekki verið send inn mynd. Myndir 
af einstaklingum eiga að vera í 
hlutfallinu 7/9 en þurfa alls ekki að 
vera litlar. Forritið útbýr litla útgáfu til að nota í spjaldskrá.
Mætingar:
Hér getur þú skoðað mætingar þínar.

Efst sérðu atburði sem þú hefur 
mætt á. Vanti skráningu hefur 
mæting ekki verið skráð og 
þarft þú þá að hafa samband við 
viðkomandi ritara.

Þá sérðu alla þá atburði sem þú 
hefur verið boðaður á og einnig 
aðra atburði sem þú hefur mætt 
á. 

Ath. Mikilvægt er að skrá atburð frá réttum hópi til 
að mæting reiknist rétt. Hér merkir skyldumæting, 
hefðbundna rótarýfundi sem notaðir eru til útreiknings 
á mætingu. Þegar ekki er merkt við skyldumætingu og 
þú mætir, færðu mætingarígildi skráð sem gildir í 14 
daga fyrir og eftir þá mætingu.
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BIRTINGAR Á VEF
Fundir framundan:
Það sem skráð er í félagakerfið er birt víða á 
vefsvæði umdæmisins og hjá klúbbunum.
Dagskráin framundan er birt undir 
„Dagskrá“ á vefjum klúbbanna. Hægt er að 
stilla síðurnar til að ákvarða fjölda atburða 
sem birtast.
(Fáið aðstoð vefnefndar.)
Líka á forsíðu www.rotary.is
Þá eiga næstu fundir (ca.vika) að birtast 
á forsíðu www.rotary.is - velta undir 
„Framundan“ og svo má smella á „Sjá lista yfir næstu atburði“ og skoða næstu atburði allra 
skráðra atburða.

Félagatal:
Félagatal birtist á vefjum allra klúbba en aðeins 
birtist Nafn, inngöngutími, starfsgrein og starfstitill. 
(Smella þarf á nafn til að sjá líka inngöngutíma, 
mynd,  starfgrein á ensku).
Þegar þetta er skrifað stendur starfsheiti en á að 
vera starfsgrein við myndina.
Forsetar og ritarar
Nöfn forseta og ritara klúbbanna birtast á www.
rotary.is undir Rótarýklúbbar.
Þar birtast líka heimilisföng og netföng enda 
tengiliðir klúbbanna. Heimilisföng og netföng 
birtast ekki hjá öðrum nema þegar innskráðir 
rótarýfélagar skoða vefinn.
Þar má líka finna upplýsingar um verðandi forseta og verðandi ritara
Verðandi forsetar og ritarar

Niðurlag
Leiðbeiningar þessar verða uppfærðar við þróun vefsins og allar ábendingar eru vel þegnar.
Sendið ábendingar á gudni@rotary.is.


