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Skipulag í starfsemi 
umdæmisins 



Heimasíðan

• Nefndir umdæmisins
– fólkið
– hlutverk

• Umdæmisskipanir
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Umdæmisstjóri

Félagsleg
þróun

Fjármál
og sjóðir

umdæmisins
Alþjóðlegt
samstarf Skrifstofa

Starf klúbba og umdæmisins
Rótarýsjóðsnefnd
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Félagsleg þróun …
Umdæmisráð:

– liðsinnir umdæmisstjóra við töku ákvarðana og
framkvæmd mála.

Aðstoðarumdæmisstjórar:
– eru klúbbunum til aðstoðar við daglegan rekstur. Þeim

er einnig ætlað að vera umdæmisstjóra til aðstoðar í
samskiptum við rótarýklúbbanna.

Valnefnd fyrir umdæmisstjóraefni:
– skilar tillögum um verðandi umdæmisstjóra til

umdæmisráðs að fengnum tilnefningum klúbba.
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… félagsleg þróun ...
Umdæmisleiðbeinandi:

– sér um fræðslu um rótarýmálefni fyrir verðandi
embættismenn og klúbba. Hann vinnur mjög
náið með verðandi umdæmisstjóra sem ber
ábyrgð á framkvæmd fræðslumóta fyrir
verðandi embættismenn hverju sinni.

Kynningarstjóri:
– eflir kynningu og sýnileika á rótarýstarfinu

almennt og vinnur náið með ritstjóra rotary.is
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… félagsleg þróun ...
Félagaþróunar- og útbreiðslunefnd:

– stuðlar að stofnum nýrra Rótarýklúbba í umdæminu og
fylgist með félagaþróun í klúbbunum.

Æskulýðsnefnd:
– sér um undirbúning og framkvæmd nemendaskipta,

sumarbúðir ungmenna og önnur þau verkefni er
tengjast æskulýðsstarfi.

Umhverfisnefnd:
– styður við klúbbana til að takast á hendur verkefni á

sviði umhverfismála.
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… félagsleg þróun

Ritnefnd:
– hefur umsjón með fréttaöflun og útgáfu á heimasíðu

umdæmisins og formaður nefndarinnar er ritstjóri
rotary.is. Nefndin skal stuðla að sem bestum
samskiptum við klúbba umdæmisins og sjá um að fréttir
frá þeim birtist á heimasíðu umdæmisins.

Vefsíðunefnd:
– viðheldur og stýrir vefsíðu og félagakerfi umdæmisins.
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Fjármál og sjóðir
Fjárhagsráð:

– veitir fjárhagslega ráðgjöf og endurskoðar reikninga
umdæmisins.

Verðlauna- og styrktarsjóður:
– verðlaunar framúrskarandi eða nýstárlegt framtak, sem

unnið er í umdæminu á sviði mennta, lista, vísinda eða
atvinnumála, og styður samfélagsverkefni.

Tónlistarsjóður:
– veitir ungu tónlistarfólki, sem skarað hefur fram úr,

viðurkenningu í formi fjárstyrks til frekara náms. Stjórn í
samráði við umdæmisstjóra stendur fyrir tónleikum í
janúarmánuði ár hvert og kynnir þar styrkþega.
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Alþjóðlegt samstarf

Fulltrúi í Löggjafarnefnd Rotary International: 
– fylgir eftir afstöðu umdæmisins til laga og reglna Rótarý

sem endurskoðaðar eru þriðja hvert ár.

Ritstjórn og fulltrúaráð Rotary Norden:
– útgáfa blaðs norrænna Rótarýmanna, prentað og

rafrænt.
– samkvæmt starfsreglum Rótarýhreyfingarinnar eiga allir

rótarýklúbbar að kaupa áskrift fyrir meðlimi sína að
svæðisbundnu Rótarýtímariti eða blaðinu The Rotarian.
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Skrifstofan
– er umdæmisstjóra til aðstoðar, annast tengsl við

klúbbana, skil gagnvart Rotary International og
almenna afgreiðslu fyrir Rótarýfélaga og aðra
sem eiga erindi við hreyfinguna.

– er opin mánudag - fimmtudag kl. 10 – 13.

– þar er gagnavarsla og fundaraðstaða.
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Rótarýsjóðsnefnd …
– sér til þess að rótarýklúbbar setji sér árleg

markmið um framlög til Rótarýsjóðsins og
aðstoðar við öflun styrkja úr sjóðnum og
umsóknir um sameiginleg verkefni.

– formaður nefndarinnar er tilnefndur til þriggja
ára í senn. Aðrir nefndarmenn eru formenn
þeirra nefnda umdæmisins sem mest þurfa að
hafa samskipti við stjórn alþjóða Rótarýsjóðsins
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… Rótarýsjóðsnefnd
Fjáröflunar-, fastasjóðs- og styrkjanefnd:

– fylgist með að framlög klúbba til Rótarýsjóðsins séu í
samræmi við markmið þeirra í upphafi starfsárs.

Námsstyrkja- og friðarstyrksnefnd:
– kynnir námsstyrki á vegum Rotary International og velur

þá fulltrúa sem umdæmið mælir með sem styrkþegum.

Pólíó Plús nefnd:
– aflar styrkja í Rótarýsjóðinn sem sérstaklega eru ætlaðir

til útrýmingar lömunarveiki í heiminum og samræmir
viðburði til kynningar.
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Virkjum símana J

•Rotary Norden

•Rotary Club Locator


