
ÁVARP VIÐ INNTÖKU NÝS RÓTARÝFÉLAGA

Ath: Ef tveir eða fleiri eru teknir inn í klúbb í einu þarf að breyta yfir í fleirtölu þar sem við á og laga 
texta í samræmi við það.

Að lokinni fundarsetningu ávarpar forsetinn væntanlega félaga: 
(Rótarýfélagar standa á fætur)

Í dag er þér heilsað sem fullgildum félaga í Rótarýklúbbi sem er í umdæmi Rótarý 
International nr. 1360 á Íslandi.

Rótarý er  félagsskapur, þar sem félagar eru valdir án tillits til trúmála, stjórnmála 
eða þjóðernis. Rótarý er félagsskapur fólks sem vill vinna að eftirfarandi 
markmiðum:

• Auka kynni á meðal fólks

• Efla siðgæði í leik og starfi

• Auka viðurkenningu á gildi nytsamra starfa

• Efla virðingu rótarýfélaga fyrir sínu eigin starfi

• Að setja þjónustu við aðra ofar eigin hag

• Efla góðvild og frið milli þjóða

Rótarý starfar samkvæmt því grunngildi að þú átt að koma fram við aðra eins og 
þú vilt að þeir komi fram við þig.

Í dag verður (einum  eða fleirum)  veitt innganga í klúbb okkar:

Nafn, starfsheiti, fulltrúi starfsgreinarinnar  

______________________________________________________

Þér er gefin kostur á að verða félagi í klúbbi okkar vegna þeirra kynna og 
afspurnar sem við höfum haft af þér og þínum störfum. Við treystum þér til að 
starfa í samræmi við grundvallarlög og hugsjón Rótarý.

Hvar sem þú kemur á fund í rótarýklúbbi, eða hittir rótarýfélaga, ert þú meðal 
vina,  sem eru tilbúnir til að liðsinna þér eftir föngum. Í Rótarý kynnistu 
málefnum líðandi stundar.

Þér ber sem rótarýfélaga að sækja klúbbfundi nema gildar ástæður hamli og að 
takast á hendur þau störf sem klúbburinn kann að fela þér. Það er meðal annars 

á Íslandi



hlutverk þitt að fræða okkur hin um starfsgrein þína Sama skylda hvílir á okkur 
gagnvart þér.

Síðast en ekki síst er það skylda þín að efla hugsjón Rótarý á meðal starfsfélaga 
þinna og sýna þá hugsun jafnan í verki. Vertu þess minnugur að klúbbur okkar og 
Rótarýhreyfingin verða metin eftir þér og starfi þínu.

Í trausti þess að þú styðjir málefni Rótarýhreyfingarinnar - lýsi ég hér með yfir - að 
þú ert fullgildur félagi í Rótarýklúbbi _____________________________
með þeim réttindum og skyldum sem því fylgja.

Félagsaðild þín verður nú staðfest með rótarýmerkinu, tákni hreyfingarinnar.

Forseti nefnir nafn, nælir merkinu í barm viðkomandi, myndataka og 
handaband – afhendir félagatal og fjórprófið

Ávarp:

Þú ert boðinn velkominn í klúbbinn okkar.  Hér ert þú á meðal vina sem taka vel á 
móti þér.

Það er okkur sönn ánægja að fá þig í okkar hóp og við vonum að vera þín með 
okkur verði okkur öllum til góðs. Saman skulum við efla andann og fræðast og öll 
skulum við kappkosta að verða okkur sjálfum og Rótarý til sóma.

Ágætu félagar – við fögnum nýjum félaga

Lófaklapp

ÁVARP VIÐ ENDURTÖKU FYRRUM RÓTARÝFÉLAGA

Að lokinni fundarsetningu ávarpar forsetinn væntanlega félaga: 
(Rótarýfélagar standa á fætur)

NN _______________  í dag er þér heilsað sem félaga í 
Rótarýklúbbi_____________________.

Þar sem þú hefur áður verið starfandi rótarýfélagi er þér kunnugt um stefnu, 
hlutverk og starf Rótarý í öllum aðalatriðum og um réttindi og skyldur 
rótarýfélaga. Er því eigi þörf á að fara hér um það orðum sérstaklega. Þér hefir 
verið gefinn kostur á að gerast félagi í klúbbi okkar sökum þess, að vegna kynna 
okkar af þér og störfum þínum í Rótarý erum við þess fullviss að þú munt starfa 
áfram að viðgangi Rótarýs og heill og gengi klúbbs okkar.

Þú verður fulltrúi fyrir starfsgreinina_________________ Ég lýsi því hér með 
yfir að þú ert fullgildur félagi í rótarýklúbbi okkar og býð þig velkominn meðal 
okkar.

Forseti: Handaband og myndataka – afhendir félagatal


