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Innskráning:
www.rotary.is

Fyrsta valmynd:
Sá sem er innskráður fær upp „Mínar

upplýsingar“ og valstiku með 6

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“ og

„Mætingar“, 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. Ef þú

ert ritari eða forseti klúbbs, getur þú

sýslað með félagatal, fundi og

nefndir.

Ef þú ert formaður í nefnd (sem ritari eða forseti hefur skráð) getur þú skráð fundi, mætingar og fundargerðir.

Ætlast er til að allir fundir verði skráðir í félagakerfið en skráning funda er forsenda þess að hægt sé að skrá

mætingu. Umdæmið tekur ekki við upplýsingum um mætingar nema úr félagakerfinu.

Smelltu á „Aðgerðir“

Notendanafn er kennitala rótarýfélaga (án bils eða bandstriks.
Lykilorð hefur viðkomandi fengið hjá ritara klúbbsins (hægt að breyta)

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 innihald má senda beint á gudni@rotary.is
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Þá færðu upp mynd eins og hér er til

hægri. Hafir þú stofnað nefndir fyrir

klúbbinn, koma þær á sama hátt og hér

til hliðar.

Grunnupplýsingar hóps: 
Upplýsingar um klúbbinn/nefndina.

Samskonar skráning er fyrir nefndir en

þá er nóg að skrá nafn nefndar inn ar.

Nafn nefndar skráist sem:

„Klúbbnefnd - Rkl. Akraness“. Það

hjálpar áframhaldandi starfi að skrá

klúbbnafnið aftan við. (Sennilega verður

það óþarfi síðar.)

Skrá atburð: 
Hér getur þú skráð atburð (fund) á þinn klúbb eða nefndir

sem þú ert formaður í. 

Titill: T.d. Rótarýfundur - Rkl. Rvk. Breiðholt eða Fundur í

klúbbnefnd - Rkl. Breiðholts

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.

„Dags frá“: Veljið dagsetningu úr dagatali.

„Dags til“: Á ekki við nema um lengri atburði.

„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. (Mögulegt er að hér komi staðlaður texti

sem hægt er að breyta).

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.

Staðsetning ef við á er
sótt í listann en ný

staðsetning er skráð þar
sem rauða örin bendir.

Ath. Þegar smellt er á skrá, kemur
enn ekki nýr gluggi en upp kemur
skjámynd með efsta hlutanum. Þá er
fundurinn skráður

HH:MM (td. 12:15)
HH:MM (td. 13:30)

smelltu hér

Veldur úr lista
t.d. Rótarýfundur Rkl. Rvk. Breiðholt

Ekki skrá hér - nema atburður 
vari lengur en einn dag! 
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Staða félaga
Hér er staða félaga skráð, staða í stjórn,

heiðursfélagi o.s.frv.

Þegar unnið er með klúbb er eingöngu skráð

staða félaga í stjórn klúbbsins og heiðursfélagar.

Þegar unnið er með nefnd er skráður „formaður

nefndar“ og hugsanlega „varaformaður í nefnd“.

(Hér skal ekki skrá „ritari“, á eingöngu við um

klúbbritara).

Hægt er að uppfæra upplýsingar um félaga

með því að smella á nafnið hans. Þá færðu upp

nýja valmynd sem þú vinnur í.

Mundu að smella á „Vista“ hnappinn (neðst)

þegar skráningu er lokið!

- Umdæmisskrifstofa sér um að skrá embætti í

umdæminu.

Meðlimir hóps
Þar birtast meðlimir þess hóps sem unnið er með. 

Þar er hægt að fella félaga út af félagaskrá með því

að smella á aftengja. Ekki smella á það nema þú sért

viss um að fella eigi félaga út af félagaskrá - félagi sé

hættur í Rótarý eða látinn. Sé hann að flytjast í annan

rótarýklúbb - sækir nýi klúbburinn hann úr ykkar

félagatali.

Þegar nýjum félögum er bætt í hóp er í raun verið að

sækja hann í gagnagrunninn - þetta er ekki

nýskráning - Annað hvort er viðkomandi sóttur í klúbb

eða í flokk sem nefnist „ótengdir aðilar“. 

Sé verið að bæta félögum í nefnd

má aldrei sækja í „ótengdir“ því

þeir eru ekki tengdir við neinn

rótarýklúbb.

Vinnsla atburða
Undir vinnsla atburða er hægt að breyta skráningu

atburðar (smellið á fyrirsögn atburðar), hægt er að

eyða út atburði sem ekki er liðinn, hægt er að skrá

fundargerð og skrá mætingu. 

Ritari skráir mætingu á klúbbfundum en formaður

nefndar skráir mætingu á nefndarfundum.

Mætingarskráning:

Þegar skráð er mæting í klúbbi er valið undir

„Aðgerðir“ - „Vinnsla atburða“ - og við fund er smellt

á „Mæting“. Þar er smellt á „breyta“ til að skrá

mætingu. Birtist þá „mætti“ fyrir framan. Til að

leiðrétta er aftur smellt á „breyta“.

Ritari skráir einnig mætingu gesta á fundinn. Þá

smellir hann á stikuna „Hópur“ (fyrir ofan

félagalistann) og velur klúbb viðkomandi - finnur þar

nafn hans og velur þar „breyta“. Mæting hans skráist

þá. Ekki þarf að vista þessa aðgerð.

Ekki þarf að skrá „dagur til“
nema við lengri atburði.

Upplýsingar um atburðinn.

Ef fundarstaður er
ekki í listanum.

Munið að skrá verðandi forseta og verðandi ritara um
leið og þeir hafa verið kosnir í þau embætti.

Góð regla er að skrá bæði
upphafstíma og endatíma.
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Nýskráning
Hér eru nýir rótarýfélagar skráðir (ekki þeir

sem flytjast úr öðrum rótarýklúbbi eða hafa

hætt nýlega, þá finnur þú undir „Ótengdir“ í

„Aðgerðir“ - „Félagatal“. (Sjá Félagatal á

síðunni hér á undan.)

Vandið vel skráninguna og lesið vel yfir áður

en smellt er á „Vista“. 

Kennitala er skráð án bils eða bandstriks. -

Kennitölu verður að skrá.

Ekki er nauðsynlegt að skrá kennitölu maka

eða menntun. Nýr félagi getur skráð þær

sjálfur.

Eftir nýskráningu þarf að fara í félagatal

og sækja viðkomandi undir „Ótengdir“

(sjá fyrri síðu)

Mínar upplýsingar
Þegar smellt er á „Breyta mínum upplýsingum“ kemur upp mynd eins og hér sést (vonandi með þinni mynd).

Þarna getur sérhver innskráður rótarýfélagi uppfært þær upplýsingar um sjálfan sig sem hann hefur heimild til

að breyta.

Mikilvægt er að netfang sé

rétt skráð - annars berst

ekkert fundarboð.

Ef engin mynd birtist þá

hefur ekki verið send inn

mynd. Myndir af einstakl -

ingum 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 liðna atburði þeirra hópa sem þú tilheyrir

(klúbbur og nefnd(ir)) og hvort þú hafir mætt á viðkomandi

atburði.

Þá sérðu þá atburði sem þú hefur mætt á, einnig

gestamætingar. (Í þessu tilviki hafa mætingar á rótarýfundi

ekki verið skráðar.)

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.

Sendið myndir á:
gudni@rotary.is
stærðarhlutfall 7/9
Stærð max 700x900 pix
ca. 24,7 x 31,8 cm í 72 dpi
Myndir skulu merktar kennitölu og nafni:
0000001234_Nafn_fodurnafn.jpg
(engin bil, engir sérísl. stafir!)

Áríðandi er að velja starfs -
grein á sama hátt og gert er
hjá RI. Hægt er að sækja
starfsgreinaskrána á pdf
sniði undir Rótarýklúbbar -
Þjónusta við klúbbana.

Ath. aðeins má skrá eitt netfang

Búið til lykilorð 
- notandi getur svo breytt því.

Starfsheiti á vinnustað

d.m.yyyy

d.m.yyyy

Klúbbur d.m.yyyy

reitur í endurskoðun

Kemur fram við skráningur á RI



Birtingar á vef
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.)

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 birtist á vefjum allra

klúbba en aðeins birtist Nafn,

inngöngutími, starfsgrein og starfsheiti. (Smella þarf á nafn til að sjá inngöngutíma, mynd, starfgrein á ensku og

starfsheiti).

Þegar þetta er skrifað stendur starfsheiti en á að vera starfsgrein.
Forsetar og ritarar 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.

Niðurlag
Leiðbeiningar þessar verða uppfærðar við þróun vefsins og allar

ábendingar eru vel þegnar.

Sendið ábendingar á gudni@rotary.is 

Láttu reynsluleysi ekki stoppa þig. Hafðu samband við vefnefndina lendir þú í vandræðum.

vefnefnd@rotary.is
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Örlítið um innsetningu frétta og greina
Vefstjórar klúbbanna sem hafa fengið lykilorð hjá vefnefnd geta uppfært vefi klúbbanna. 

Innskráning til að setja inn einfalda hluti eins og frétt fer

auðveldast fram á www.rotary.is/login

Þar er slegið inn notendanafn og lykilorð. Því næst er það

vefsvæði klúbbsins sem á að uppfæra valið og hér að ofan

má sjá hvernig frétt er uppfærð eða ný sett inn. Smelltu á hnappinn sem örin bendir á

og þá færðu þessa valmynd.

Veldu „Nýskrá efni“ til að skrifa nýja frétt.

Þá færðu þennan glugga. (til hægri)

Skrifað er ofaní textann sem þarna sést, t.d.

skrifar þú fyrirsögn frétta þar sem stendur Titill.

Mikilvægt er að fylla í þar sem örvarnar

benda. 

Ef ekkert er skrifað ofan í textann birtist hann

ekki. Ekki þarf að stroka hann út.

Undirtitil má nota en þarf ekki.

Inngangstexta skyldi endilega nota. 

Við mjög stuttar fréttir (örfáar línur) er nægilegt

að skrifa bara í inngangstextann.

Þegar þú skrifar greinina birtist valstika efst, ekki ósvipað og þú þekkir úr ritvinnsluforritum.

Dagsetningu þarf ekki að skrá ef nota á

innsetningardaginn sem dagsetningu. Annars skal rita

dagsetningu t.d. 14.3.2009.

Leitarorð má gjarnan nota og hjálpar við leit.

Heimild má skrá en hún birtist ekki eins og stillingar eru

nú á vefnum en þær varðveitast.

Til að nota mynd úr tölvunni þinni hleður þú henni inn eins og greint

er frá hér að ofan. Þegar þú smellir á       færðu upp gluggann til

vinstri og þar smellir þú á „Sækja“ og færð valmynd svipaða og

þessa. Veldu mynd og nafn hennar birtist í glugganum. Smelltu þá

á „Senda“. Smelltu svo á OK þegar skráarupphali er lokið.

Þá velur þú

myndinni stað,

skráir lýsingu á

henni í

„Description“ og gjarnan það

sama í „Alt Tag“.

Smelltu þá á „Register“.

Fyrsti hluti fréttar sem birtist með í fréttalistum. 
Ef ekkert er skráð, birtist bara fyrirsögn í listum.

Hér er greinin skrifuð (sá hluti sem kemur á eftir
inngangstextanum.

Heimild má skrá en hún birtist ekki almennt. 
Hægt að velja að hún birtist síðar.

Hjálp

Smelltu hér til að breyta
viðkomandi frétt.

Smelltu hér til að 
nýskrá frétt.

Til að hlaða inn mynd af tölvunni þinni smellir þú á myndina sem hægri örin
bendir á, Senda efni í skjalasafn. (Þetta gæti líka verið pdf eða word skjal).

Til að setja mynd í greinina, setur þú bendilinn (í meginmálinu) þar sem
myndin á að koma og og smellið á myndina sem vinstri örin bendir á.

Fyrirsögn fréttar
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Næst er að sækja myndina til að setja í fréttina. Settu bendilinn þar sem myndin á að vera, smelltu á

og þá færðu upp þessa valmynd til vinstri. Smelltu á Rótarýklúbbar, finndu þinn klúbb og þá möppu sem myndin

var skráð í. (Í þessu tilviki Akranes_myndir).

Veldu undir „Use“: stærð

myndar, t.d. Mynd með

grein. Þá birtist þetta:

Smelltu á „OK“ (ekki smella

á „Cancel“ til að hætta við)

Þá getur þú staðsett

myndina betur með aðstoð

stikunnar efst.

Þegar búið er að skrifa greinina og yfirfara er

smellt á „Vista“ og birtist þá þessi gluggi:

Að jafnaði er nóg að smella á „Samþykkt“.

Þegar það er búið birtist gluggi sem

spyr hvot þú viljir flytja þig úr

skráningarsvæðinu og samþykkir þú

það. (Það er góð regla að vera

jákvæður þegar maður hefur val.)

Þegar búið er að samþykkja birtist

fréttin eins og hér að neðan. Til að

lesa alla fréttina er smellt á „Lesa

meira“.

Hjálp
Skoðaðu vel hjálpina sem fylgir vefumsjónarkerfinu. 

Þú finnur hjálpina á merkinu efst í horninu til vinstri (örin bendir á).

Gangi þér vel!

Þú þarft bara að
smella hér

Glugginn þegar þú ert
að skrifa greinina.

Hjálp



Rotary.org (Member Access)
Mikilvægt er að ritari (eða forseti) haldi við félagaskrá hjá

Rotary International. Breytingar á félagsaðild er ekki hægt að

skrá lengra aftur en 180 daga svo mikilvægt er að halda henni

við reglulega.

Ýmis þjónusta er þarna í boði, m.a.:

• Skrá framlög í Rotary Foundation (þarf kreditkort)

• Fylgjast með eigin framlögum í RF og klúbbsins inneign til Paul Harris viðurkenninga

• Greiðsla gjalda til Rotary International (þarf kreditkort)

• Fylgjast með greiðslustöðu til RI

• Skráning á póstlista

Mikilvægt er að vita að skráning er bundin við persónu og aðgengi eykst þegar viðkomandi er skráður t.d. forseti

eða ritari. 

Ath.: Klúbbur getur skráð starfandi ritara sem getur verið hentugt til að halda við þekkingu á notkun

vefsins en skoða þarf vel hvort póstsendingar færist þá frá kjörnum ritara.

Nýskráning
Ef þú hefur ekki skráð þig inn eftir 2008 þarft

þú að nýskrá þig. Það er einföld aðgerð og

hefst með því að smella á „Register now“

Skráðu prívat netfangið þitt
Skráðu netfangið þitt í báða reitina og smelltu á „Submit“.   

Þú færð staðfestingu um að þessu skrefi sé lokið og að þú fáir póst

á netfangið sem þú gafst upp.

Sjáir þú ekki netfangið, kíktu þá í „Junk mail“ í póstinum þínum,

svona sjálfvirkur póstur vill stundum lenda þar.
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Smelltu hér
(ekki skrifa í hvíta
reitinn, það er
leitargluggi)

Hjálp

smelltu hér

Ef þú hefur núþegar skráð fyllir
þú út hér og smellir á Login.  

skráðu prívat netfang
þitt í báða reitina



Smelltu nú á linkinn sem kom í póstinum eða afritaðu hann og

límdu inn í vefskoðara, þá færðu upp næsta skref.

Í „First Name“ skráðu þar nafn og millinafn

í „Last Neme“ skráir þú föðurnafn.

Í „Street Name“ skráir þú götuheiti og nr. heimilis þíns

Í „City“ skráir þú stað (borg eða bæ)

Í „Postal Code“ skráir þú póstnúmer  IS-???

Undir „Country“ velur þú Iceland

Undir „Contact Telefone“ skráir þú

símanúmer þitt 354-???????

Veldu svo tungumál

í „Affiliation“ hakar þú við Rotarian

Smelltu svo á Submit

Félagakerfi Rótarý - Leiðbeiningar
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Þrep 2
Nú færðu upp skjá þar sem nafn þitt birtist.

Veldu þér lykilorð, 8 stafi og þar af amk. 1 tölu

eða einn bókstaf. Skráðu það í báða reitina.

Veldu þér leynispurningu og skrifaðu niður

svarið.

Þessi spurning á að hjálpa þér ef þú gleymir

lykilorðinu þínu.

Smelltu á Submit og skráningunni er lokið.

Þú færð staðfestingarskjá - smelltu á „Continue“

Innskráning

Það fer eftir því hvort þú ert almennur félagi, forseti eða ritari hvaða aðgang þú færð.

Sem félagi getur þú uppfært upplýsingar um þig, lagt framlag í Rótarýsjóðinn og fl.

Sem forseti eða ritari hefur þú aðgang að félagatali, yfirlitum og fl.

Sem forseti eða ritari hefur þú skyldur til að skrá þar ýmis atriði.

Félagakerfi Rótarý - Leiðbeiningar
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Sem forseti eða ritari færðu þessa valmynd:

Update Membership Data: Þarna getur þú bæði skoðað og uppfært

upplýsingar um félaga, bætt við félögum, og tekið félaga af skrá.

Þarna getur þú fengið ýmsar skýrslur á pdf sniði.

Mikilvægt er að skrá nýja félaga strax. Að 6 mánuðum liðnum 

getur þú ekki skráð inngöngudag réttan.

Daily Club Balance Report: Yfirlit yfir stöð greiðslna til RI

Contribute to The Rotary Foundation: Hér getur þú lagt framlag til

Rótarýsjóðsins. Framlag skráist á þig og merkt klúbbnum.

View your Contribution History: Hér sérðu framlög þín í Rótarýsjóðinn

og í þínu nafni.

Pay Smiannual Dues or..: Hér getur þú prentað út reikning fyrir greiðslum

til RI og greitt með greiðslukorti.

Search the Online Official Directory: Hér getur þú t.d leitað að nöfnum

umdæmisstjóra og fl.

Update Club Data: Hér getur þú uppfært upplýsingar um klúbbinn,

fundarstað, verðandi foresta og ritara og fl. Sjá mynd hér að neðan.

Manage E-mail Pref.: Hér getur þú skráð þig á póstlista.

Fund Development Clup Goal Report Form: Skoðaðu markmið klúbbsins um framlög í RF.

View Club Recognition Summaries: Hér sérðu framlög klúbbsins sem mælast til Paul Harris Fellow.

View MCR, SHARE & Polio Reports: Skoðaðu framlög klúbbsins til Rotary Foundation og klúbba í umdæminu.

View EREY Eligibility Roport: 

Register for Meetings: Skráðu þig hér ef þú ætlar að sækja alþjóðaþing Rótarý.

Skrá verðandi forseta, verðandi ritara og verðandi gjaldkera:

Mikilvægt er að skrá þessar

upplýsingar um leið og viðkomandi

hefur verið kosinn í embætti (í

nóvember).

Til að skrá verðandi embættismann,

velur þú næsta starfsár og nafn

hans

Til að skrá embættismann velur þú

yfirstandandi starfsár og nafn hans.

Ath. Executive Secretary á aðeins við

ef t.d. ráðinn er ritari.

Veldur einstaklinga í Club Foundation

Chair ef við á. Nánari upplýsingar hjá

Rótarýsjóðsnefnd. 

The Rotary Foundation - Club Recognition Summary
RF Monthly Contribution ReportFélagatalTil baka

Skrá nýja félaga.
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Skrá nýja félaga hjá RI 
Þegar þú sem ritari eða forseti skráir nýjan

félaga í klúbbinn þarftu að skrá hann í

gagnagrunn Rotary International.

Þú skráir nýja félaga undir „Update

Membership Data“ og smellir á „Add

members“

Ef hann hefur verið rótarýfélagi áður velur þú

„Search for an existing member“ og ef þú finnur

hann hefur þú fullnægt skráningu þegar þú hefur

skráð inngöngutíma í klúbbinn.

Annars smellir þú á „Continue“.

Þér er óhætt að skrifa séríslenska stafi.

Fylltu út í reitina og veldu starfsgrein í samræmi við „Starfsgreinaskrá Rótarýumdæmisins á Íslandi“ sem þú

finnur á ww.rotary.is undir Rótarýklúbbar - Þjónusta við klúbba.

Veljir þú 99 starfsgrein, skráir þú nánari skýringu undir Description á ensku.

Hver rótarýfélagi getur síðan bætt við upplýsingum um sjálfan sig.

Skrá nýja félaga.


