
Skýrsla Fjáröflunarnefndar-Fasatsjóðsnefndar Rótarýumdæmis 1360 árið 
2016-2017. 

 

Hlutverk Fjáröflunar- Fastasjóðsnefndar er að fylgjast með að framlög rótarýklúbba til 
Rótarýsjóðsins séu í samræmi við markmið þeirra í upphafi starfsárs.  Aðstoða klúbba við að 
setja sér markmið varðandi „Annual Fund“.  Aðstoða og veita ráðleggingar um 
fjáröflunarmarkmið og aðferðir til að ná þeim.  

Nefndin kom ekki saman á starfsárinu, en hittist 18. september sl. Auk nefndarmann var 
boðuð Guðbjörg Alfreðsdóttir fv. umdæmisstjóri, en hún þekkir vel til Rótarýsjóðsins 
(Annual Fund) og möguleika til verkefnastuðnings bæði einstakra klúbba og umdæmisins.  Á 
fundinum var lagður fram listi sem sendur var frá Zone 16 til nefndarinnar um framlög 
einstakra klúbba til Rótarýsjóðsins starfsárið 2016-17.  Á yfirlitinu kom fram að framlög sem 
námu 50$ eða meira bárust frá 7 klúbbum af 31 miðað við 1. júlí.  Vitað var að einhverjir 
klúbbar greiddu eftir þann tímafrest.   Ákveðið var að senda tölvupóst á forseta og ritara allra 
klúbba umdæmisins með hvatningu um að ganga frá þessum greiðslum.  Var það gert 23. 
Sept. sl. Viðbrögð frá klúbbum voru nokkur og einkum þau að greinilegt var að sumir 
klúbbanna náðu 50$ markmiði sínu með greiðslum að hluta eða alfarið til Polio Plus. Framlag 
í þann mikilvæga sjóð hefur verið áhersla sumra klúbbanna og er það vel.   Að teknu tilliti til 
þess höfðu fullnægjandi framlög borist frá 13 klúbbum 1. júlí.  Til víðbótar er vitað um a.m.k. 
þrjá klúbba sem gengur frá greiðslum síðar vegna starfsársins 2016-17. Óhjákvæmilega 
bókast þær inn á yfirstandandi starfsár. 

Á fundinum 18. september var kynnt boð zone 16 um dags námskeið (seminar) fyrir fulltrúa í 
Rótarýsjóðsnefndum umdæma.  Það fer fram á Gardermoenflugvelli, Osló 2. desember nk. 
Formaður Fjáröflunar- Fastasjóðsnefndar Einar Sveinbjörnsson stefnir á að sækja þennan 
fund sem boðað er til af Björn Jahren As, Stavern Rotary Club, District 2290-Zone 16. 

Í nefndinni sátu og sitja áfram starfsárið 2017-18: Einar Sveinbjörnsson, Þorsteinn 
Marteinsson og Kolbrún Jónsdóttir.  

 

Garðabæ, 29. september 2017, 

Einar Sveinbjörnsson  


