
 
Mælt er með þessum nefndum (úr sérlögum Rótarýklúbbs) 

 
1. Klúbbþjónustunefnd: Klúbbþjónustunefnd skal undirbúa klúbbþing a.m.k. einu sinni á ári. 

Hún skal skipuleggja viðburði hvort heldur eru reglulegir viðburðir eða sérstakir. Hún skal sjá 
um vefsíðu klúbbsins og alla kynningarstarfsemi. Þá skal hún aðstoða ritara við að fylgjast 
með og skrá mætingu félaga. Nefndin skal stuðla að kynnum milli félaga. Skal nefndin vera í 
forystu  við sérstaka viðburði sem klúbburinn tekur sér fyrir hendur. Í samráði við forseta og 
ritara getur nefndin falið einhverjum einum félagsmanni umsjón með vefsíðu klúbbsins. 

 
2. Félaganefnd: Félaganefnd skal eiga frumkvæði að öflun nýrra félaga og gera tillögur um þá til 

stjórnar klúbbsins.Skal hún gæta þess að viðkomandi njóti álits og trausts í störfum sínum  og 
séu líklegir til þess að verða góðir rótarýfélagar.Nefndin skal upplýsa klúbbfélaga um 
mikilvægi þess að afla nýrra félaga og að halda þeim í klúbbnum. Þá skal nefndin gera skrá  
yfir  starfsgreinar á svæðinu og leitast við að mikilvægar starfsgreinar eigi fulltrúa í 
klúbbnum. Nefndin skal sjá um að nýir félagar flytji starfsgreinarerindi sem fyrst eftir 
inngöngu sína. 

 
3. Þjóðmálanefnd: Þjóðmálanefnd skal sjá um að starfsemi rótarýhreyfingarinnar  og einstök 

verkefni klúbbsins séu kynnt á starfssvæði klúbbsins.  Hún skal setja sér fyrir hvernig standa 
skal að kynningu á markmiðum rótaryhreyfingarinnar á árinu sem framundan er og tileinka 
sér aðferðir og kynningarefni Rotary International. Þjóðmálanefnd skal sjá um að helstu mál 
bæjarfélagsins séu kynnt félögum á fundum. Skal hún sérstaklega gefa gaum að málefnum 
sem varða öryggi í umferð og slysavörnum og málefnum barna og ungmenna svo og 
aldraðra. Umhverfismál eru og á könnu þjóðmálanefndar. 

 
4.   Rótarýsjóðsnefnd: Rótarýsjóðsnefnd skal sjá um að fræða félaga um rótarysjóðinn. Skal 

nefndin og fræða félaga um möguleika klúbbsins á að fá framlög úr sjóðnum til verkefna 
innanlands og utan.Nefndin skal vinna að stuðningi við Rótarýsjóðinn með beinum 
framlögum klúbbs og félaga og annarri fjáröflunarstarfsemi Skal nefndin setja fram áætlun  
um það hvernig ná skuli markmiði klúbbsins um framlag til Rótarýsjóðsins á starfsárinu. Þá 
skulu félagar fræddir um alþjóðamál þau er varða rótarýhreyfinguna og viðhorf hennar til 
alþjóðasamvinnu og um það hvernig einstakir félagar geti best stuðlað að velvild og 
gagnkvæmum skilningi milli þjóða. Nefndin er ábyrg fyrir móttöku erlendra gesta og hópa 
sem alþjóðahreyfing Rótarý skipuleggur. Nefndin sér um fræðslu klúbbfélaga um alþjóðleg 
verkefni og tækifæri Íslendinga til til þáttöku í verkefnum á vegum alþjóðahreyfingarinnar 
svo og nýtingu Rótarýsjóðsins til einstakra verkefna. 

 
5. Verkefnanefnd: Verkefnanefnd skal gera tillögur  um verkefni  klúbbsins á komandi starfsári. 

Skal hún gæta þess að verkefni sem klúbburinn tekur sér fyrir hendur sé í anda 
Rótarýhreyfingarinnar. Skal nefndin hafa forystu um samfélagsverkefni og gæta þess eftir 
megni að verkefni sé til þess fallið að auka veg Rotaryhreyfingarinnar í samfélaginu. Skal 
nefndin starfa með öðrum hreyfingum, sjálfboðaliðum öðrum nefndum klúbbsins að því að 
ná sem bestum árangri af viðkomandi verkefni. Nefndin skal hafa forystu um að afla fjár til 
verkefna sem hún tekur sér fyrir hendur.  

 
Hafi nefnd ekki sérstaka heimild skal hún ekki setja verkefni í framkvæmd nema hafa áður kynnt 
verkefnið fyrir stjórn og fengið heimild hennar. 

  
Nefndarformaður er ábyrgur fyrir starfi nefndarinnar og að haldnir séu fundir reglulega, hann fylgist 
með og stýrir nefndarstarfinu og upplýsir stjórn um starfið. 


