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Inntaka nýrra rótarýfélaga 

Mikilvægt er að taka vel á móti nýjum rótarýfélögum og láta þá strax finna að þeir eru velkomnir í 

klúbbinn og að þeir tilheyri hópnum. Stjórn í hverjum klúbb hefur það hlutverk að koma á og innleiða 

leiðir til að ná til nýrra félaga og halda þeim í klúbbnum. Stjórnin getur falið ákveðinni nefnd þetta 

verkefni til dæmis klúbb- eða félagavalsnefnd. 

 

Inntöku nýrra félaga má skipta í þrennt: 

 

1. Kynning og undirbúningur. 

2. Inntakan sjálf. 

3. Eftirfylgni. 

 

Kynning og undirbúningur 

Í 13. grein sérlaga  rótarýklúbba kemur fram hvernig val nýrra félaga fer fram. (Sjá á næstu síðu). 

 

Allir félagar geta komið með tillögu um nýjan rótarýfélaga og sent hana skriflega til stjórnar/félagavals- 

/klúbbnefndar. Er tillagan trúnaðarmál þar til afstaða klúbbsins liggur fyrir. Samþykki stjórnin tillögu um 

nýjan rótarýfélaga skal nafnið hans ásamt starfsgrein kynnt fyrir klúbbfélögum. Fái stjórnin ekki skrifleg 

rökstudd andmæli frá félögum innan ákveðins tíma frá því tillagan var kynnt telst hann/hún rétt kjörinn 

félagi. 

 

Forseti eða sá félagi sem mælir með væntanlegum rótarýfélaga hefur samband við hana/hann og býður 

honum/henni að koma á fund í klúbbinn og kynnast lítillega hvað fer þar fram. Einnig mætti halda 

sérstakan kynningarfund og bjóða einstaklingum til fundarins sem félagar mæla með að gangi í 

rótarýklúbbinn. 

 

Mjög mikilvægt er að væntanlegur nýr félagi fái afhent kynningarefni um Rótarý og hvetja hann/hana 

til að skoða heimasíðurnar rotary.is og rotary.org. Skýra þarf á sem bestan hátt frá klúbbstarfseminni, 

s.s. um fjölda funda, hvar þeir eru haldnir og hvernig þeir fara fram. Upplýsa þarf viðkomandi um 

hvað það kostar að vera í klúbbnum. Æskilegt er að bjóða henni/honum að koma á fundi jafnvel 3 – 5 

eftir aðstæðum og áhuga, áður eða á eftir að tillaga að nýjum félaga hefur verið kynnt klúbbfélögum. 

Einnig ætti að afhenda eða upplýsa um félagaskránna svo viðkomandi geti betur gert sér grein fyrir 

væntanlegum klúbbfélögum. 

 

Inntakan 

Nú hefur hún/hann ákveðið sig og vill ganga til liðs við rótarýhreyfingu. Forseti sér um inntöku hins 

nýja félaga með því að lesa ávarp, afhenda merki Rótarý og kynningarefni, sem hann/hún hefur ekki 

fengið áður. Gera þarf inntökuna hátíðlega og standa klúbbfélagar upp á meðan á inntökunni stendur. 

Ennfremur mætti nota hátíðarstundir í starfi klúbbsins og taka inn nýja félaga. Eftir inntöku gefst 

nýjum rótarýfélaga tækifæri til að segja örlítið frá sjálfum sér, ef hann/hún vill. Einnig væri til 

fyrirmyndar ef eldri rótarýfélagar kynntu sig með nafni og fyrir hvað starfsgrein þeir standi. 
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Eftirfylgni 
Nauðsynlegt er að fylgja nýjum félaga vel eftir í upphafi starfs. Lagt er til að  fela félagavalsnefnd/-

klúbbnefnd eða tilnefna „mentor“/félaga  til að aðstoða nýjan rótarýfélaga með því að hafa samband við 

hann fyrir  fund, bjóða hann velkominn  og taki hann að sér á fundum og sitji jafnvel hjá honum og 

kynni fyrir öðrum félögum eins og þarf. Minna hann  á næsta fund og hvetja hann til að mæta. Þetta er 

hægt að gera í ákveðinn tíma til dæmis 2 - 3 mánuði eða eins lengi og mentorinn telur þurfa.  Með þessu 

ætti nýi félaginn að festa betur rætur í klúbbnum. 

 

Fylgjast þarf með mætingum og hafa samband við nýja og eldri rótarýfélaga ef mætingin dettur niður, 

hvetja þá til að mæta betur og fela þeim verkefni. 

 

 

Áhersluatriði: 
 

Hver stjórn eigi að móta sér skýr markmið um fjölda klúbbfélaga og vinna eftir því. 

Hver rótarýklúbbur skal vinna eftir settum reglum um val, kynningu og inntöku nýrra félaga. 

Fylgja þarf nýjum félögum eftir í ákveðinn tíma svo þeir festi rætur í rótarýhreyfingunni. 

 

 

 

 
Sérlög rótarýklúbbs, 2010. 

13. grein. 

Val nýrra félaga. 
1. Félagar í klúbbnum geta komið tillögu um nýjan félaga skriflega til stjórnar og tekur ritari við henni fyrir hönd 

stjórnarinnar. Aðrir rótarýklúbbar geta borið fram tillögu um að félagar eða fyrrverandi félagar í þeirra klúbbi 

verði gerðir að félögum í klúbbnum. Tillögur um nýja félaga eru trúnaðarmál svo lengi sem kveðið er á um í 

lögum þessum. 

2. Stjórn klúbbsins gengur úr skugga um að sá er gerð er tillaga um uppfylli kröfur sem gerðar eru til nýrra félaga í 

grundvallarlögum rótarýklúbba. 

3. Stjórn klúbbsins samþykkir eða synjar tillögunni innan 30 daga frá því hún kemur fram og lætur ritari þann sem 

tillöguna bar fram vita af niðurstöðunni. 

4. Samþykki stjórn klúbbsins tillögu um nýjan félaga þá skal viðkomandi fræddur um markmið Rótarý og um 

réttindi og skyldur rótarýfélaga. Þá er viðkomandi beðinn um að undirrita inntökublað og að heimila að nafn 

hans/hennar ásamt starfsgrein verði kynnt félögum í klúbbnum. 

5. Hafi stjórn klúbbsins ekki borist skrifleg rökstudd andmæli frá félögum í klúbbnum (öðrum en heiðursfélögum) 

við inntöku viðkomandi innan sjö daga frá því tillagan var kynnt og þegar viðkomandi hefur greitt inntökugjald í 

klúbbinn í samræmi við sérlög þessi (ef ekki er um heiðursfélaga að ræða) telst hann/hún rétt kjörinn félagi í 

klúbbnum. 

Hafi stjórnin fengið andmæli við framkomna tillögu um nýjan félaga skulu greidd atkvæði um hana á næsta 

stjórnarfundi. Ef tillagan er samþykkt þrátt fyrir fram komin andmæli þá telst viðkomandi rétt kjörinn félagi í 

klúbbnum þegar inntökugjald hefur verið greitt. 

6. Í framhaldi af kjörinu sér forseti um inntöku hins nýja félaga og að honum sé afhent meðlimskort og fræðsluefni 

um Rótarý fyrir nýja félaga. Forseti eða ritari skulu tilkynna RI inngöngu hins nýja félaga. Forseti skal einnig 

tilnefna klúbbfélaga til að aðstoða hinn nýja félaga við að aðlagast klúbbstarfinu og jafnframt fela honum 

verkefni er tengist starfi klúbbsins. 

Klúbburinn getur samkvæmt tillögu stjórnar valið heiðursfélaga í samræmi við grundvallarlög rótarýklúbba. 


