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Knútur Óskarsson
Umdæmisstjóri 2017 – 2018

“Kannski er næsta kynslóð 

kynslóðin sem getur” 

Velkomin í fræðslu fyrir ritara og 
gjaldkera 2017
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Einkunnarorð Rótarý 
2017 - 2018:
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Tilgangur ritara- og gjaldkerafræðslu

• Að undirbúa viðtakandi ritara og gjaldkera fyrir starfsárið.

• Að veita viðtakandi ritara og gjaldkera , aðstoðarumdæmisstjórum og 

umdæmisstjóra tækifæri til að kynnast og vinna saman.
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Ritara- og gjaldkerafræðsla Rótarý:

1. Nokkrar staðreyndir um Rótarý

2. Hlutverk og ábyrgð ritara

3. Mætingar

4. Fundargerðir

5. Greiðslur klúbbsins

6. Áherslur  á komandi starfsári
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1. Nokkrar staðreyndir um Rótarý

Sögulegar staðreyndir

• Rótarýhreyfingin var stofnuð 23. febrúar
1905 í Chicago

• Aðal hvatamaðurinn að stofnun fyrsta 
rótarýklúbbsins var lögfræðingur að nafni 
Paul P. Harris

• Fyrsti Rótarýklúbbur utan  USA var stofnaður 
í Winnipeg í Kanada (1911)

• Í dag nær Rótarýhreyfingin til allra heimsálfa 
með um 1.2 m. félaga Fyrstu rótarýfélagarnir
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Tölulegar staðreyndir

Ár  2014 Ár 2015 Ár 2016

Lönd 211 221 221

Umdæmi 556 552 534

Klúbbar 34.773 35.188 35.459

Rótarýfélagar
(þar af konur)

1.215.733
1.228.094

(251.569)

1.228.224

(261.165)

Rótaract klúbbar 6.584 8.978 9.523

Interact klúbbar 16.454 19.597 20.364

7Fræðslumót  11. mars 2017  
Umdæmi 1360      

Dreyfing og breyting rótarýmeðlima

Ár   2014 Ár  2015 Breyting
Breyting á 

félagafjölda

USA, Kanada, Karabíska 37% 31,59% - 15% - 61.869

Evrópa, Afríka, Mið-Austurlönd 27% 28,43% 5% + 20.900

Asía 24% 29,05% 21% + 64.980

Suður-Ameríka 8% 7,89% - 1% - 350

Ástralía, Nýja-Sjáland, Pacific 4% 3,04% - 24% - 11.301

100% 100,00% + 12.361
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Alþjóðaskrifstofur
A Global Network

Evrópuskrifstofan

Zurich Sviss
Alheimsskrifstofan 
Evanston  Illinois

Rótarý á Íslandi

• Rótarýklúbbur Reykjavíkur stofnaður  í 
september 1934

• Rótarýumdæmið stofnað 1946

• 31 klúbbur starfandi hér á landi

• Rótarýfélagar á Íslandi um 1.200

• Rótaract klúbbur stofnaður 2009

• Rótarýklúbbur Reykjavíkur stofnaður  í 
september 1934

• Rótarýumdæmið stofnað 1946

• 31 klúbbur starfandi hér á landi

• Rótarýfélagar á Íslandi um 1.200

• Rótaract klúbbur stofnaður 2009
Stofnfundur Rkl. Reykjavíkur
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Alþjóðaforseti Rótarý 2017-2018
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Ian H.S. Riseley
President 2017-18
Rotary Club of Sandringham
Victoria, Australia

Rótarýmerki ársins 2017-2018 og einkunnarorð 
verðandi forseta Rotary International 

Ian H. S. Riseley
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Rotarý hefur áhrif
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Helstu áherslur alheimsforseta 2015-2016

Hvaða tími fer í samfélagsþjónustu hjá hverjum klúbbi?

• Efla starf klúbbanna – fjölgun félaga/fjölga konum og ungu fólki

• Vera virkir á sviði mannúaðarmála í nær- og fjærumhverfi

• Eflum sjóði Rótarý og greiðum til Rótarýsjóðsins

• Látum vita af starfi Rótarý – komum á framfæri því sem við   erum 
að gera – uppfærum heimasíðu / verum sýnileg – segjum frá!

• Hver Rótarýfélagi eignist sinn aðgang á www.rotary.org

• Efla ungmennastarf klúbbanna.
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2.  Hlutverk og ábyrgð

Ábyrgð og skyldur ritara og gjaldkera

• Halda rétta félagaskrá á heimasíðu rotary.is og rotary.org – netföng séu rétt!

• Uppfæra og viðhalda upplýsingum um klúbbinn á rotary.is 

• Skrá nákvæmlega mætingar á heimasíðu rotary.is

• Hvetja félaga til að uppfæra eigin upplýsingar – fylgjast með að svo sé gert

• Stofna í upphafi starfsárs rótarýfundi í félagskerfinu fyrir allt starfsárið

• Uppfæra í tíma dagskrár funda og fundarstað

• Tryggja reglubundna færsla allara upplýsinga

Hlutverk og ábyrgð
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Ábyrgð og skyldur ritara og gjaldkera (framh.)

• Rita fundargerðir klúbbfunda og vista á heimsíðu 

• Rita fundargerðir stjórnarfunda

• Láta heimasíðu senda út tilkynningar um klúbbfundi

• Sjá um greiðslur til RI og umdæmis í samstarfi við forseta*

• Ábyrgð á öllum sjóðum klúbbsins

• Tryggja reglubundin skil allra greiðslna

• Ábyrgð á innheimtu, uppgjörum og greiðslu reikninga

• Ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar og ársuppgjörs

*Leita  leiðbeininga hjá  Margréti, skrifstofustjóra

Hlutverk og ábyrgð
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Skyldur ritara og gjaldkera við nýja stjórn klúbbsins

• Skrá upplýsingar um nýja klúbbstjórn fyrir 31. desember  á rotary.org

• Skrá inn á rotary.is nýkjörinn verðandi forseta og gjaldkera til að þeir fái 
send gögn og lykilorð

• Fylgjast með og uppfæra skráningar á rotary.org og rotary.is

• Brýnt að halda réttar dagsetningar, ella skapar það nýrri stjórn erfiðleika

• Framsal á á öllum upplýsingum og reikningum til viðtakandi gjaldkera

Hlutverk og ábyrgð
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Önnur verkefni ritara og gjaldkera

• Samstarf við forseta og stjórn

• Sjá um að skrifa bréf fyrir klúbbinn - ritari

• Samstarf við nefndir

• Nýta sér upplýsingar frá RI á - www.rotary.org

• Mæta á fræðslumót og umdæmisþing

Hlutverk og ábyrgð
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Frágangur við lok starfsárs

• Tryggja að gengið hafi verið frá öllum skýrslum og greiðslum

• Tryggja að heimasíða klúbbsins sé uppfærð og lifandi

• Funda með eftirmanni, afhenda gögn, góð ráð og upplýsingar

• Tryggja að ný stjórn hafi verið rétt skráð á rotary.org - ritari

Hlutverk og ábyrgð
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3. Mætingar
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Mætingar á fundi
• Forsenda öflugs klúbbstarfs er góð mæting á fundi 

• A.m.k. 26 fundir á starfsári - má vera vikulega allt árið

• Klúbburin getur ráðið sjálfur hvernig og hve margir fundir

• A.m.k 2 fundir í mánuði – meira frjálsræði

• Mætingaskylda er 50% - sitja lágmark 60% af fundi

• Hvetja félaga til að sækja fundi í öðrum klúbbum

• Fundir í nefndum gefa mætingu

• Þátttaka í fundi á netinu gefur mæting

• Skrilegar fundagerðir stjórnar - á netið innan 60 daga

• Alla fundi skal skrá/stofna í félagakerfið, annars er ekki hægt að skrá á þá mætingu

Mætingar
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Mætingar á fundi (framh.)

• Rótarýfélagar geta fylgst með eigin mætingu í félagakerfi www.rotary.is
- hvetja félaga til að fylgjast með mætingum

• Aðgangaorð er kennitala viðkomandi félaga

• Lykilorð hafa ritarar á lista hjá sér, eða útvegað hjá vefsíðunefnd

• Ritarar skrá mætingu gesta
– mætingakort virka ekki í félagakerfinu

Mætingar
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Mætingar

Hvernig getur félagi bætt upp mætingu ef hann getur ekki mætt á fundi í sínum 
eigin heimaklúbbi?

• Fundir í öðrum klúbbum – skráð af  viðkomandi klúbbi

• Nefndarstörf innan klúbbs – skráð af formanni nefndar

• Nefndir og verkefni á vegum umdæmis- skráð af formanni nefndar 

umdæmis

• Mæting á Fræðslumót og Umdæmisþing

• “Mæting” í á netinu

Mætingar
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Umdæmisþing Rótarý 2017
6. – 7. október í Mosfellsbæ
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Öflugt klúbbstarf

rotary2016Final.wmv

• Ársfundur hreyfingarinnar

• Stefnumótun til framtíðar
• Skyldumæting fyrir forseta, ritara 

og gjaldkera. 

• „Kannski er næsta kynslóð, 
kynslóðin sem getur“

• Stutt námskeið fyrir:

• forseta, 

• ritara
• gjaldkera

• Ársfundur hreyfingarinnar

• Stefnumótun til framtíðar
• Skyldumæting fyrir forseta, ritara 

og gjaldkera. 

• „Kannski er næsta kynslóð, 
kynslóðin sem getur“

• Stutt námskeið fyrir:

• forseta, 

• ritara
• gjaldkera
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Öflugt klúbbstarf

Alþjóðaþing Rótarý í 
Toronto 24.-27. júní 2018 

Alþjóðaþing Rótarý í 
Atlanta 10.-14. júní 2017 

4. Fundargerðir
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Fundargerðir – skráðar  á heimasíðu

Uppsetning góðrar fundargerðar:

• Dagsetning, ártal, tími

• Staður, númer fundar frá stofnun og á árinu

• Stjórnandi, mætingarhlutfall, gestir

• Það markverðasta sem gerðist á fundinum, afmæli, tilkynningar, tillögur, 
umræður og  samþykktir

• Frásögn af fundarefni

• Fundarslit, tími
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5. Greiðslur klúbbsins
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Greiðslur til Rótarý á Íslandi:

Umdæmisgjöld

• Greiðsluseðlar vegna umdæmisgjalda eru sendir til klúbbanna 
tvisvar á ári, fyrir tímabilin:

• 1. júlí - 31. desember

• 1. janúar – 30. júní

• Áætlað kr. 9.300,- á félaga í hvort skipti í samræmi við félagaskrá á 
heimasíðu umdæmisins rotary.is (vegna reksturs umdæmis, 

umdæmisþings og verðlauna- og styrktarsjóðs)
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Greiðslur til Rotary International

• Semiannual Report (hálfsársskýrslan)

• Klúbbunum berast reikningar tvisvar á ári frá skrifstofunni í Zurich 
vegna skyldugjalda til Rotary International fyrir tímabilin:

• 1. júlí - 31. desember

• 1. janúar – 30. júní

• $ 30,00 á félaga í hvort skipti í samræmi við félagaskrá á   heimasíðu RI 
rotary.org
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Greiðslur til umdæmis og RI eru í tvennu lagi

1. janúar

1. júlí 

1. janúar

1. júlí 

Stjórnun Rótarýklúbbs

33
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7. Rótarýsjóðurinn

Flaggskip              --- Rótarý

Stofnaður 1917

Haldið upp á 100 ára afmæli í Atlanta 10. – 14. júlí 2017

Rótarýsjóðurinn (Rotary foundation)

• Umfangsmestu áhrif Rótarýhreyfingarinnar á alþjóðavísu

• Sjóðurinn var stofnaður 1917

• Árið 1928 var nafni styrktarsjóðsins breytt í Rótarýsjóðurinn (Rotary 
Foundation).

• Sjóðurinn er fjármagnaður með framlögum rótarýfélaga

• Rótarýsjóðurinn er ein öflugasta stofnun í heiminum á sviði 
mannúðarmála

• Rótarýsjóðurinn er einnig ein öflugasta námsstyrkjasjóður í heiminum

• Öflugasti friðarsjóður í heiminum

• Umfangsmestu áhrif Rótarýhreyfingarinnar á alþjóðavísu

• Sjóðurinn var stofnaður 1917

• Árið 1928 var nafni styrktarsjóðsins breytt í Rótarýsjóðurinn (Rotary 
Foundation).

• Sjóðurinn er fjármagnaður með framlögum rótarýfélaga

• Rótarýsjóðurinn er ein öflugasta stofnun í heiminum á sviði 
mannúðarmála

• Rótarýsjóðurinn er einnig ein öflugasta námsstyrkjasjóður í heiminum

• Öflugasti friðarsjóður í heiminum
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• Stærsta og umfangsmesta verkefni sem Rótarý hefur tekið 
þátt í

• Verkefnið hófst árið 1985 að frumkvæði Rótarý

• Áætlað að því ljúki árið 2018/19

• Samvinnuverkefni:
• Viðkomandi þjóðríkja
• Bill og Melindu Gates sjóðsins
• Rótarý International

• Lömunarveiki enn í Pakistan (20/1) og Afganistan (13/1)  

• Í Nígeríu hafði ekki fundist lömunarveikivírus í rúmlega 
eitt og hálft ár þar til 4 fundust síðari hluts 2016

• Stærsta og umfangsmesta verkefni sem Rótarý hefur tekið 
þátt í

• Verkefnið hófst árið 1985 að frumkvæði Rótarý

• Áætlað að því ljúki árið 2018/19

• Samvinnuverkefni:
• Viðkomandi þjóðríkja
• Bill og Melindu Gates sjóðsins
• Rótarý International

• Lömunarveiki enn í Pakistan (20/1) og Afganistan (13/1)  

• Í Nígeríu hafði ekki fundist lömunarveikivírus í rúmlega 
eitt og hálft ár þar til 4 fundust síðari hluts 2016

Útrýming lömunarveiki
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6. Áherslur á komandi starfsári

Fræðslumót  11. mars 2017  
Umdæmi 1360      



15/03/2017

7

Rotary 

so much more than 

meeting and eating!
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Alþjóðaþjónusta

Ungmennaþjónusta

Samfélagsþjónusta

Klúbbþjónusta
Starfsþjónusta

Fimm þjónustuleiðir Rótarý
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Helstu áherslur starfsársins
1. Styrkja og efla veika klúbba/ greina veikleika og styrkleika

2. Fjölga meðlimum (Fjölga klúbbum, konum og ungu fólki)

3. Gera félaga virkari

4. Rótarýdagur verði festur í sessi

5. Heimasíðumál klúbbana komist í viðunandi horf

6. Allir klúbbar stefni að því að sinna a.m.k. einu samfélagsverkefni

7. Framlag í RF annual fund a.m.k. 50 USD á klúbbmeðlim, með 
félagsgjöldum eða fjármagnað á annan máta

8. Endurvekja Rotaract

9. Kynna efni á rotary.org og áherslur heimsforseta RI 2017-2018

10. Eitt tré á klúbbfélaga

11. Hvaða tími fer í samfélagsþjónustu hjá hverjum klúbbi
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Heimsóknir umdæmisstjóra í klúbbana

• Umdæmisstjóri heimsækir klúbbana frá 5. september og fram í byrjun 
nóvember (heimsóknaáætlun fylgir)

• Stuttur fundur með stjórn viðkomandi klúbbs fyrir eða eftir klúbbfund

• Ekki gert ráðfyrir að annað fundarefni verði á dagskrá klúbbsins

• Þar verður rædd starfsáætlun klúbbsins, stefnumörkun og önnur 
málefni sem brenna á klúbbnum

• Sérstök umræða verðum um félagaþróun m.a. fjölgun kvenna og ungs 
fólks 

• „Kannski er næsta kynslóð, kynslóðin sem getur“

• Framlög í Rótarýsjóðinn – hvaða leiðir er hægt að fara

Sjórn klúbbsins þarf að taka heimsóknardaginn frá!

Takk fyrir að taka þátt
í forsetafræðslu Rótarý!

Er það satt og rétt ?
Er það drengilegt ?

Eykur það velvild og vinarhug ?
Er það öllum til góðs ?

“Kannski er næsta kynslóð 

kynslóðin sem getur”

41
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