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Skýrsla umdæmisstjóra fyrir starfsárið 2016 -2017 
Lögð fram á umdæmisþingi í Mosfellsbæ 7. október 2017. 

 
 
Alþjóðaforseti og einkunnarorð ársins 
Alþjóðaforseti Rótarýhreyfingarinnar á starfsárinu 2016-2017 var John F. Germ.  Hann er frá 
Tennessee í Bandaríkjunum.  Hann valdi sér einkunnarorðin „Rotary Serving Humanity“ sem 
við þýddum yfir á íslensku sem „Rótarý þjónar mannkyni“.  Einkunnarorðin lýsa því vel  hvað 
Rótarý stendur fyrir.  En það er eitt af grundvallarstefnumálum Rótarý að hjálpa þeim sem 
minna mega sín og láta gott af sér leiða.  John lagði einnig mikið upp úr 
því að fá yngra fólk til móts við Rótarýhreyfinguna.  Einnig lagði hann 
mikla áherslu á að klúbbarnir styrktu sig innan frá í stað þess að þenjast 

út bara til að stækka.  Gera þyrfti þeim sem gerðust 
félagar grein fyrir að þeir væru sem þátttakendur í 
starfi klúbbanna að stuðla að bættari heimsmynd, 
með því að láta gott af sér leiða.  Hann leggur m.a. 

áherslu á að ekki verði gefið eftir í baráttunni við mænuveikina, auk þess 
að Rótarý komi að öðrum málum varðandi aðstoð við þá sem minna 
mega sín.  Hann leggur einnig áherslu á að gera Rótarýhreyfinguna 
sýnilegri og minnir á að Paul Harris, stofnandi Rótarýhreyfingar hafi látið svo um mælt „Aflið 
er ómælt þegar allir leggjast á eitt“. 
 
Umdæmisráð 
Eftirfarandi einstaklingar áttu sæti í umdæmisráði 2016-2017: 
Guðmundur Jens Þorvarðarson, Rkl. Kópavogs, umdæmisstjóri 2016-2017 
Knútur Óskarsson, Rkl. Mosfellssveitar, verðandi umdæmisstjóri 2017-2018 
Garðar Eiríksson, Rkl. Selfoss, tilnefndur umdæmisstjóri 2018-2019 
Magnús B. Jónsson, Rkl. Borgarness, umdæmisstjóri 2015-2016 
Guðbjörg Alfreðsdóttir, Rkl. Görðum, umdæmisstjóri 2014-2015 
Björn B. Jónsson, Rkl. Selfoss, umdæmisstjóri 2013-2014 
Kristján Haraldsson, Rkl. Görðum (Ísafjarðar), umdæmisstjóri 2012-2013. 
 
Skrifstofustjóri umdæmisins, Margrét Sigurjónsdóttir, sat fundi umdæmisráðs og ritaði 
fundargerðir.  Umdæmisráð hélt sex bókaða fundi á tímabilinu og sjöunda fundinn, sem var 
einskonar hátíðar- og kveðjufundur.  Auk þess voru umdæmisráðsmenn í síma- og netsambandi 
á milli funda. 
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Framkvæmdaráð 
Í framkvæmdaráði umdæmisins sitja umdæmisstjóri, verðandi umdæmisstjóri og fráfarandi 
umdæmisstjóri.  Framkvæmdaráð kom ekki saman til formlegra funda á starfsárinu, en var í 
síma- og netsambandi eftir þörfum. 
Umdæmisstjóri mætti á fundi hjá Rótarýsjóðsnefnd, Félagsþróunar- og útbreiðslunefnd og 
Tónlistarsjóðsnefnd. 
 
Aðstoðarumdæmisstjórar 
Eftirtaldir rótarýfélagar gegndu embætti aðstoðarumdæmisstjóra á tímabilinu: 
Garðar Eiríksson, Rkl. Selfoss 
Ragnar Jóhann Jónsson, Rkl. Akureyrar 
Sigríður Johnsen, Rkl. Mosfellssveitar 
 
Aðstoðarumdæmisstjórar eru umdæmisstjóra til aðstoðar og ekki síst til að aðstoða klúbbana 
ef upp koma vandamál og þá oft og ekki síst í samskiptum við RI. 
 
Umdæmisleiðbeinadi 
Umdæmisleiðbeinandi var Margrét Friðriksdóttir, Rkl. Borgum Kópavogi.  Í verkahring 
umdæmisleiðbeinanda er yfirumsjón með þjálfun og fræðslu viðtakandi embættismanna.  
Margrét hefur átt þátt í að undirbúa umdæmisstjóra undir aðkomu þeirra að umdæmisstjóra-
starfinu, þá mætti hún á fundi í rótarýklúbbum, þegar þess var óskað og flutti erindi um 
rótarýmálefni.  Umdæmisleiðbeinandi hefur undanfarin ár komið að undirbúningi og utan um 
haldi fræðslumótsins (PETS), sem hefur verið haldið í Menntaskólanum í Kópavogi og var 
engin breyting þar á, á þessu starfsári.  Vil ég þakka henni sérstaklega fyrir hennar aðkomu að 
fræðslumótinu og hennar góða framlag til Rótarýhreyfingarinnar á Íslandi. 
 
Skrifstofa umdæmisins 
Starfsmaður umdæmisins og skrifstofustjóri er Margrét Sigurjónsdóttir.  Skrifstofan er opin 
mánudaga til fimmtudaga, milli kl. 10:00 og 13:00.  Allir formlegir fundir umdæmisráðsins eru 
haldnir á skrifstofunni og hafa nefndir umdæmisins í auknum mæli nýtt sér skrifstofuhúsnæðið 
til fundarhalda.  Rétt er að benda klúbbunum á þá aðstoð sem er til staðar á skrifstofunni og þá 
ekki síst varðandi erlend samskipti. 
 
Nefndir umdæmisins 
Margar nefndir eru starfandi undir umdæminu og fylgja skýrslur margra þeirra ársskýrslu 
þessari.  Skýrslurnar fjalla um verkefni og starfsemi þeirra á starfsárinu.  Umdæmisstjóri hefur 
verið í sambandi við flestar nefndirnar og fylgst með störfum þeirra. 
 
 Sjóðir umdæmisins 
Rótarýumdæmið á Íslandi er með tvo styrktar- og verðlaunasjóði á sínum vegum, þ.e. 
Tónlistarsjóð Rótarý á Íslandi, sem stofnaður var 4. júní 2003 og Verðlauna- og styrktarsjóð 
Rótarý á Íslandi, sem var stofnaður 1. júlí 2007.  Báðir þessir sjóðir veittu veglega styrki á 
starfsárinu. 
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Tónlistarsjóður Rótarý á Ísland – Stórtónleikar og tónlistarverðlaun 2017 
Tilgangur Tónlistarsjóðs Rótarý á Íslandi er að veita 
ungu tónlistarfólki, sem skarað hefur fram úr á einhverju 
svið tónlista, viðurkenningu í formi fjárstyrks til frekari 
náms.  Fyrst var veitt úr sjóðnum árið 2005, í tilefni að 
100 ár voru frá stofnun Rótarýhreyfingarinnar.  Síðan 
hefur árlega verið veitt úr sjóðnum eða þrettán sinnum, 
til tuttugu tónlistamanna. 
Að þessu sinni voru veittir tveir styrkir, hvor að upphæð 
800 þús. krónur.  Stjórn sjóðsins ákvað að styrkina hlytu 

að þessu sinns Ísak Ríkharðsson, fiðluleikari og Jóhann Kristinsson, baritónsöngvari. 
 
Ísak stundar mastersnám við Tónlistarháskólann í Zürich í Sviss, 
en hann lauk BA námi við sama skóla árið 2015.  Veturinn 2016 
lék Ísak víða. m.a. með Sinfóníuhljómsveit Winterhur, þar sem 
hann leiddi 2. fiðludeild hljómsveitarinnar, sem og í strengjasveit 
Tónlistarháskólans í Zürich. 
 
Jóhann stundar mastersnám við 

Hochschule für musik Hanns Eisler í Berlín.  Jóhann tók m.a. þátt í 
frumflutningi óperunna Ragnheiður, eftir Gunnar Þórðarson og Friðrik 
Erlingsson, í Skálholti, en sumarið 2016 komst Jóhann í úrslit 
alþjóðlegu Schumann keppninnar, sem haldin er fjórða hvert ár í 
Þýskalandi. 
Hinir árlegu stórtónleikar Rótarý 2017 voru haldnir sunnudaginn 8. 
janúar 2017, í Norðurljósasal Hörpu.  Jónas Ingimundarson var að vanda nefndinni til aðstoðar 
við undirbúning tónleikanna.  Formaður Tónlistarsjóðsnefndarinnar var Erlendur Hjaltason.  
Sigríður Snævarr flutti ávarpsorð og rakti uppruna tónlistarinnar og hvernig hún væri í dag.  

Sagði frá sinni tónlistarreynslu og hvernig tónlistarmaður gat 
fengið Nóbelsverðlaun fyrir bókmenntir.  Kynnir tónleikanna var 
Bergþór Pálssson og sá hann til þess að leiða tónleikana áfram á 
sinn skemmtilega hátt.  Megin dagskrá tónleikanna var söngur 
Elmars Gilbertssonar tenórs.  Helga Bryndís Magnúsdóttir lék 
undir á píanó.  Elmar flutti Dichterliebe op. 48 eftir 
Schumann/Heine og 3 aríur eftir Ruggiero Leoncavallo, Franz 
Lehár og Giuseppi Verdi.  Ragnheiður Steindórsdóttir las upp 
íslenska þýðingu af ljóðunum úr Dichterliebe. 

Að lokinni afhendingu styrkjanna, var komið að styrkþegunum að flytja list sína.  Ísak 
Ríkharðsson lék á fiðlu konsert-rapsódíu eftir Maurice Ravel og Tzigane.  Jóhann Kristinsson 
söng aríu úr óperunni I Puritani eftir Bellini og Faust eftir Gounod.  Helga Bryndís 
Magnúsdóttir lék undir á píanóið hjá báðum aðilum. 
Framkvæmd tónleikana var á ábyrgð heimaklúbbs umdæmisstjóra og ábyrgðarmaður og 
framkvæmdastjóri af hálfu klúbbsins var Jón Ögmundsson. 
Tónleikarnir tókust í alla stað frábærlega vel og vil ég færa öllum þeim, sem komu að því verki 
alúðarþakkir fyrir frábært starf og glæsilega tónleika/samkomu í hvívetna. 
 
Verðlauna- og styrktarsjóður Rótarý á Íslandi 
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Verlauna- og styrktarsjóður Rótarý á Íslandi var stofnaður 9. júní 2007, með sameiningu 
tveggja sjóða, þ.e. Starfsgreinasjóðs umdæmisins, sem stofnaður var 13. september 1984, í 
tilefni 50 ára afmæli Rótarýhreyfingarinnar á Íslandi og Styrktarsjóðs Rótarý á Íslandi, sem 
stofnaður var 2003.  Stofnfé var kr. 12.000.000. 
Tilgangur sjóðsin er að veita viðurkenningar og styrki (í formi peninga) fyrir framúrskarandi 
eða nýstárlegt framtak, sem unnið er á sviði mennta, lista, vísinda og/eða atvinnumála.  Einnig 
að styðja samfélagsverkefni hérlendis og/eða erlendis, m.a. í samvinnu við önnur 
Rótarýumdæmi og/eða Rotary International.  Afhending viðurkenninganna hverju sinni fer 
fram í lokahófi á umdæmisþingi Rótarý.  Sú hefð hefur skapast að veita viðurkenningar til 
aðila/starfsemi á félagssvæði þess rótarýklúbbs, sem heldur umdæmisþingið hverju sinni. 
Viðurkenningar fyrir árið 2016 voru því veittar verkefnum á starfssvæði Rótarýklúbbs 
Kópavogs. 
Jón B. Guðnason, Rkl. Keflavíkur, formaður stjórnar sjóðsins, gerði grein fyrir úthlutuninni.  
Stjórnin ákvað að veita viðurkenningar til tveggja aðila og ráðstafaði til þess einni milljón 
króna.  Eftirtaldir aðilar hlutu styrki: 
a Fjölsmiðjan – vinnusetur fyrir ungt fólk á 
krossgötum í Kópavogi, sem fékk viðurkenningu 
fyrir framúrskarandi og nýstárlegt framtak á sviði 
atvinnumála og samfélagsverkefna.  Fjölsmiðjan er 
vinnusetur fyrir ungt fólk, sem hefur orðið 
utanveltu.  Þarna gefst því tækifæri til að þjálfa sig 
fyrir almennan vinnumarkað og/eða áframhaldandi 
nám. 
b Sögufélag Kópavogs, sem fékk viðurkenningu fyrir framúrskarandi og nýstárlegt framtak á 
sviði mennta og samfélagsverkefna.  Sögufélag Kópavogs hefur stuðlað að söfnun og 
varðveislu sögulegra og menningarlegra minja í Kópavogi og nágrenni.  Félagið hefur staðið 
fyrir umræðu- og fæðslufundum og fyrir vettvangsferðum er varða sögu Kópavogs. 
 
Æskulýðsnefnd og ungmennaskipti – fimmta þjónustuleiðin 
Eitt helsta verkefni/hlutverk nefndarinnar er að annast undirbúning, umsjón og móttöku 
ungmenna, sem stendur til boða að koma til námsdvalar á Íslandi.  Á sama hátt sér nefndin um  

undirbúning og milligöngu íslenskra ungmenna, sem 
eiga þess kost að fara utan í sama tilgangi, þ.e. 
námsdvalar.  Einnig hafa verið í boði sumarbúðir á 
Íslandi fyrir erlend ungmenni og íslensk ungmenni hafa 
farið í sumarbúðir erlendis.  Starf nefndarinnar er afar 
mikilvægt og mjög annasamt.  Það er einnig vandasamt 
þar sem ungmenni eiga í hlut og mikil ábyrgð hvílir á 
þeim sem að verkefninu koma.  Ungmennaskipti standa 
til boða afkomendum rótarýfélaga sem og öðrum, sem 
eru á aldrinum 16 – 18 ára. 

Mjög mikilvægt er að í hverjum rótarýklúbbi sé starfandi æskulýðsnefnd, sem kynnir þessa 
starfsemi í sínum klúbbi.  Leggja mætti meiri áherslu á að fá þessi ungmenni síðan til að gerast 
rótarýfélagar.  Hverjum klúbbi sem tekur á móti erlendum skiptinema stendur til boða að fá 
styrk frá umdæminu upp á kr. 150.000, til að mæta hluta þess kostnaðar, sem dvöl hvers 
skiptinema leiðir af sér.  Á skólaárinu 2016-2017 komu til landsins 5 erlendir skiptinemar og 
5 íslensk ungmenni dvöldu erlendis.  
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EEMA þing er haldið árlega, en þar koma saman fulltrúar æskulýðsstarfs 
Rótarýhreyfingarinnar, sem standa að EEMA og bera saman bækur sínar.  Haustið 2016 var 
þessi ráðstefna haldin í Finnlandi og sóttu hana tveir fulltrúar æskulýðsnefndar 
Rótarýhreyfingarinnar á Íslandi.  Á  þessu ári fór ráðstefnan fram í Póllandi og átti 
Rótarýhreyfingin á Íslandi tvo fulltrúa þar. 
 
Náms- og friðarstyrksnefnd 
Náms- og friðarstyrksnefnd umdæmisins gegnir afar mikilvægu hlutverki í því að skapa ungu 
háskólafólki möguleika til að afla sér framhaldsmenntunar í friðarfræðum.  Það hefur því verið 
meginverkefni nefndarinnar að kynna þessa styrki og auglýsa 
eftir umsækjendum og síðan velja þá, sem helst koma til 
greina og koma síðan umsóknum áfram til Rótarý 
International.  Styrkirnir, sem eru mjög veglegir eru til að 
greiða kostnaðinn af tveggja ára mastersnámi í friðarfræðum.  
Námið stendur til boða í sex háskólum í Bandaríkjunum, 
Evrópu, Japan og Ástralíu.  Frá stofnun Friðarsjóðsins hafa 
ellefu Íslendingar hlotið styrk, en tíu hafa nýtt hann.  Síðustu 
tvö ár hefur enginn Íslendingur hlotið styrk úr Friðarsjóðnum 
og er það í fyrsta sinn, frá því sjóðurinn var stofnaður, að enginn Íslendingur hlýtur styrk. 
 
Rótarýsjóðurinn – Polío Plús og Fjáröflunarnefnd 
Flaggskip Rótarý hefur um langt skeið verið Rótarýsjóðurinn.  Fyrir fáeinum árum voru gerðar 
veigamiklar breytingar á úthlutunarreglum sjóðsin, sem auka möguleika okkar til aðkomu 
okkar að fjármunum sjóðsins til verkefna á heimavettvangi.  Nú er helmingur af öllum 
framlögum okkar í „Annual Fund“ til ráðstöfunar til góðra verka að þremur árum liðnum frá 
greiðslu framlagsins.  Klúbbar á Íslandi hafa í auknum mæli lagt í þennan sjóð.  Alls greiddu 
14 klúbbar í Rótarýsjóðinn.  Þrír klúbbar greiddu sem nam 100$ eða meira fyrir hvern 
klúbbfélaga og fimm klúbbar greiddu á bilinu 50$ - 100$.  Alls voru framlög í Rótarýsjóðinn 
57.850$.  Þar af 14.758$ í Pólío Plus og 17.900$ í Friðarsjóðinn og afgangurinn 25.192$ í 
Annual Fund.  Nokkur dæmi eru um að klúbbarnir hafi greitt inn eftir 1. júlí og koma þau 
framlög inn á árið 2017-2018. 
Umdæmið á Íslandi ráðstafað $ 28.000 úr DDF og fóru $ 15.000 í Friðarsjóðinn, $ 10.000 í 
Póló Plús og $ 3.000 í verkefnið „Human milk bank project“.  Með framangreindum 
framlögum í Friðarsjóðinn var stofnaður sérstakur „Icelandic Peace Centers Fund“ innan 
Friðarsjóðsins. 
 
Félagaþróunar- og útbreiðslunefnd 
Á árinu 2015-2016 var hafinn undirbúningur við stofnun rótarýklúbbs í Húnaþingi.  Haldið var 
áfram með það verkefni, en ekki hefur enn tekist að ljúka því.  Einnig var farið af stað með að 
endurvekja klúbbstarf á Snæfellsnesi.  En það fékk því miður litlar undirtektir. 
 
Rótarýdagurinn 

Rótarýdagurinn var nú haldinn í þriðja sinn, laugardaginn 6. maí.  Þema 
dagsins var að kynna Rótarý og hvað Rótarý stendur fyrir. 14 klúbbar voru 
með einhverjar uppákomur þennan dag og kynntu Rótarý. 
 
Klúbbheimsóknir umdæmisstjóra 
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Heimsókn umdæmisstjóra til allra klúbba er eitt af mikilvægustu og jafnframt ánægjulegustu 
verkefnum starfsársin.  Heimsóknirnar hófust upp úr miðjum september og um áramótin var 
búið að heimsækja alla klúbba nema þrjá.  Síðasta 
klúbbheimsóknin var 30. mars, en þá var heimsóttur 
Rótarýklúbbur Ísafjarðar.  Heimsóknir í klúbbana úti á 
landi voru svolítið háðar veðri.  Margir klúbbar eru með 
kvöldfundi á fimmtudögum og teygðist svolítið úr 
heimsóknum í þá.  Tilgangurinn með heimsóknunum er 
að fræðast um gang mála hjá einstaka klúbbi og efla 
tengslin mill umdæmisins og klúbbanna. 
Umdæmisstjóri átti fundi með stjórnum klúbbanna og 
þar var farið yfir málin.  Klúbbheimsóknir eru 
mikilvægar til að kynna rótarýfélögum áherslur umdæmisstjóra og kynna alþjóðastarf rótarý-
hreyfingarinnar og hverjar eru áherslur alþjóðaforseta hreyfingarinnar.  Það var alls staðar tekið 
vel á móti umdæmisstjóra og eiginkonu, en hún var með í allflestum heimsóknum.  Áttum við 
þarna ómældar ánægjustundir og kynntumst mörgum rótarýfélögum.  
Heimsóknaráætlun var lögð fram á Fræðslumótinu (PETS) og síðan ítrekuð tímanlega fyrir 
hverja heimsókn. 
 
Afmæli klúbba 
Eftir taldir klúbbar áttu stórafmæli á árinu: 
Rótarýklúbbur Akureyrar varð sjötíu og fimm ára í desember 2016 
Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar varð fimmtíu ára í nóvember 2016 
Rótarýklúbbur Keflavíkur varð fimmtíu ára í júlí 2016 
 
Umdæmisþingið 2016 

71. Umdæmisþing Rótarý á Íslandi var haldið í Kópavogi 14. 
og 15. október 2016.  Þingið var haldið á vegum 
Rótarýklúbbs Kópavogs, sem var klúbbur umdæmisstjóra.  
Undirbúningur, skipulag og framkvæmd þingsins var í 
höndum undirbúningsnefndar umdæmisþingsins. Formaður 
nefndarinnar var Guðmundur Ólafsson, félagi í Rótarýkl. 
Kópavogs.  Í tilefni þingsins var gefið út veglegt blað og var 

formaður ritstjórnar Ásgeir Jóhannesson, Rkl. Kópavogs. 
Umdæmisþingið var sett í Digraneskirkju kl 14:00 á föstudeginum 14. október af umdæmis-
stjóra, sem síðan afhendi þingforseta Jóni Ögmundssyni stjórnina á þinginu.  Umdæmisstjóri 
minntist þess að sjötíu ár væru liðin frá stofnun Rótarýumdæmisins á Íslandi.  Minnst var 

rótarýfélaga, sem látist höfðu á starfsárinu, en þeir voru 23 og 
var kveikt á kerti í minningu hvers þeirra.  Í Digraneskirkju 
fluttu ávörp erlendir gestir.  Fulltrúi Rotary International var 
Rob Klerkx, frá Hollandi, sem kom fram fyrir hönd alþjóða 
forseta RI og flutti kveðjur hans og árnaðaróskir til 
rótarýfélaga á Íslandi.  Einnig tók til máls Peter Juhlsgaard 
Jepsen, umdæmisstjóri í umdæmi 1480 í Danmörku.  
Hátíðarræðu dagsins flutti Styrmir Gunnarsson og í henni 

rifjaði hann upp gamla tíma í Reykjavík og tildrög þess að Kópavogur varð til, sem sjálfstætt 
bæjarfélag.  En Kópavogsbúar voru ekki hátt skrifaðir hjá Reykvíkingum í upphafi.  Í lok 
dagskrárinnar kynnti umdæmisstjóri til leiks tilnefndan umdæmisstjóra 2018-2019, Garðar 
Eiríksson. 



7 
 

Um kvöldið var boð í Gerðarsafni á vegum Kópavogsbæjar og flutti bæjarstjórinn Ármann Kr. 
Ólafsson ávarp  og bauð gesti velkomna.  Ungt tónlistarfólk úr Tónlistarskóla Kópavogs 
skemmtu gestum með léttu spili.  Eftir það var haldinn rótarýfundur á vegum Rkl. Kópavogs.  
Þar helt ræðu Ólafur Tómasson, sem er með elsta klúbbaldurinn í Rkl. Kópavogs.  Hann hefur 
verið félagi í klúbbnum síðan 1963.  Ræðumaður kvöldsin var Guðni Ágústsson, fyrrverandi 
ráðherra og fékk hann viðstadda til að hlæja dátt, með 
málflutningi sínum og sögum.   
Á laugardeginum 25. október hófust þingstörf um 
morguninn með vinnustofum forseta, ritara og 
gjaldkera.  Guðný Helgadóttir, sem var nýgengin til liðs 
við Rótarýkl. Kópavogs lýsti upplifun sinni á þeim 
stutta tíma sem hún hafði verið í klúbbnum og hvers 
vegna hún hafði áhuga á Rótarý.  Síðasti liður fyrir 
hádegi var að afhenda forstöðumanni Þjóðskjalasafns 
Íslands gögn um sögu Rótarýhreyfingarinnar á Íslandi frá upphafi.  Jón Ásgeir Jónsson Rkl. 
Görðum og Sigurður Egill Þorvaldsson Rkl. Reykjavík-Árbær höfðu unnið að því tvö árin á 

undan að skrá og flokka gögn og skjöl og taka 
saman upplýsingar um Rótarýhreyfinguna á 
Íslandi frá stofnun umdæmisins og fram á 
síðust ár.  Færir umdæmið þeim bestu þakkir 
fyrir þetta góða framlag.  Eftir hádegið hófust 
hin eiginlegu þingstörf, þar sem fyrrverandi 
umdæmisstjóri flutti skýrslu um störf 
umdæmisins á starfsárinu  og lagði fram 

reikninga umdæmisins.  Að því loknu var lögð fram fjárhagsáætlun starfsársins og formenn 
nefnda fluttu skýrslur.  Í lokin urðu stuttar umræður um skýrslur og að því loknu voru 
pallborðsumræður, en þar sat umdæmisráð fyrir svörum.  Að því loknu sleit umdæmisstjóri 
þinginu og bauð til hátíðarkvöldverðar, sem fram fór í veitingastaðnum Perlunni.  Á meðan 
rótarýfélagar voru við þingstörf var mökum boðið í ferð um Kópavog undir stjórn Kristjáns 
Guðmundssonar Rótarýkl. Borgum Kópavogi.  Kristján hafði verið bæjarstjóri í Kópavogi og 
þekkti bæinn vel og fór með hópinn um merkar slóði í Kópavogi og sagði frá því helsta sem 
bar fyrir augu. 
Á laugardagskvöldinu var hátíðarkvöldverður í Perlunni.  Veislustjóri var Guðjón Magnússon 
Rkl. Borgum Kópavogi.  Erlendu gestirnir héldu erindi og þökkuðu ánægjulega samveru á 
þinginu.  Ýmislegt var til skemmtunar.  Skiptinemar 
tróðu upp og sungu og spiluðu.  Örn Árnason leikari 
og rótarýfélagi söng og sagði brandara.  Veittir voru 
tveir styrkir úr Verðlauna- og styrktarsjóði 
umdæmisins og féllu þeir í skaut Sögufélags 
Kópavogs og Fjölsmiðjunnar.  Þeirra er getið 
sérstaklega annars staðar í skýrslu þessari.  
Umdæmisstjóri notað þetta tækifæri til að sæma 
Markús Örn Antonsson og Guðna Gíslason Paul 
Harris orðum, með safír, fyrir vel unnin og 
óeigingjörn störf fyrir umdæmið.  Að lokum var stiginn dans.  Ekki var annað að sjá og heyra 
en, að þátttakendur á þinginu og hátíðarkvöld-verðinum færu ánægðir til síns heima í lokin. 
Umdæmisstjóri vill nota þetta tækifæri og þakka þeim sem skipulögðu umdæmisþingið og 
viðburði tengda því, sem að mati umdæmisstjóra var einstaklega vel heppnað 
Golfmót umdæmisins 
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Golfmótið fór fram 23. júní 2017 á Húsatóftavelli við Grindavík.  Mótið var í umsjón 
Rótarýklúbbsins Reykjavík-Árbær.  Margskonar verðlaun voru í boði, en sveitakeppnina vann 
Rótarýklúbbur Keflavíkur.  Í fyrsta sæti hjá konum var Guðrún Garðarsdóttir, en hjá körlum 
Guðlaugur Grétar Grétarsson, Rkl. Keflavíkur. 
 
Skákmót rótarýklúbba 
Haldið var skákmót rótarýklúbba 19. október 2017, á Hótel Sögu.  Undirbúningur mótsins var 
í höndum Rkl. Reykjavíkur, Rkl. Þinghóll Kópavogi og Rkl. Rvíkur-Breiðholt, sem sáu um 
undirbúning mótsins.  Í Rótarýhreyfingunni á Íslandi er margir fremstu skákmenn Íslands.  
Mótið tókst í alla stað vel og var sigurvega Jóhann Hjartarson Rkl. Reykjavík-Árbær. 
 
Valnefndin - Nýr umdæmisstjóri 
Valnefnd umdæmisins, sem Ellen Ingvadóttir veitir forystu, kynnti í byrjun árs 2017 tillögu 
sína um umdæmisstjóra fyrir starfsárið 2019-2020.  Að undangengnu venjulegu ferli var 
niðurstaða nefndarinnar að mæla með Önnu Stefánsdóttur félaga í Rótarýklúbbnum Borgum 
Kópavogi.  Tilnefningin var samkvæmt venju send öllum klúbbum til umsagnar.  Fallist var á 
tilnefninguna og verður Anna kynnt til leiks á Umdæmisþinginu í Mosfellsbæ 2017. 
 
Heimsókn á umdæmisþing í Danmörku – Hróarskeldu 
Umdæmisstjóra ásamt eiginkonu var boðið á umdæmisþing í umdæmi 1480 í Danmörku, sem 
haldið var dagana 28.-29. október 2016.  En þar var umdæmis-
stjóri Peter Juhlsgaard Jepsen, sem hafð verið gestur á 
umdæmisþinginu á Íslandi.  Þingið var haldið í Hróarskeldu og 
dvöldum við þar í góðu yfirlæti.  Dagskráin þar var ekki eins 
viðamikil og hjá okkur á Ísland.  Á föstudagskvöldinu var 
viðhafnar(VIP)kvöldverður með umdæmisráði og gestum.  Á 
laugardeginum fóru síðan fram þingstörf og lauk þinginu með 
hátíðarkvöldverði um kvöldið, þar sem ég sagði í nokkrum 
orðum frá starfinu á Íslandi. 
 

Heimsókn alþjóðaforseta Rótarý 
Sá merki atburður átti sér stað í maí 2017 að hingað til lands kom Ian H.S. Riseley viðtakandi 
alþjóðaforseti Rótarýhreyfingarinnar 2017-2018.  Með honum í för var eiginkona hans Juliet.  
einnig Mikael Ahlberg og eiginkona Charlotte.  Mikael 
er RI Direktor fyrir svæði 15 og 16.  Skipulögð var 
tveggja daga dagskrá fyrir Ian Riseley og fylgdarlið.  
Komu þau til landsins miðvikudaginn 24. maí.  Á 
fimmtudeginum var farinn Gullni hringurinn til að byrja 
með og síðan ekið niður Skeið, Víða var komið við á 
leiðinni.  Fyrst var stoppað í Vinaskógi, í 
Kárastaðalandi, þar sem margar merkar manneskjur 
innlendar og erlendar hafa gróðursett tré í sínu nafni.  
Þarna gróðursettu hinir erlendur gestir fjögur tré og 
höfðu af því ómælda ánægju, en Ian Riseley er skógarbóndi í sínu heimalandi, Ástralíu og 
leggur áherslu á að hver rótarýmeðlimur gróðursetji eitt tré á starfsári hans.  Síðan var ekið á 
Þingvöll og að því loknu var ekið að Úthlíð í Biskupstungum og þar var hópnum boðið í mat í 
sumarbústað hjá Guðbjörgu Alfreðsdóttur, fyrrv. umdæmisstjóra og eiginmanni hennar.  Næsti 
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viðkomustaður var Gullfoss og Geysir, þar sem gengið var um og náttúrgersemar skoðaðar.  
Þaðan var ekið sem leið lá að Friðheimun í Bláskógabyggð í Biskupstungum.  Þar fór fram 
kynning á starfsemi staðarins og boðið upp á léttar veitingar. Síðasti viðkomustaður áður en 
haldið var til Reykjavíkur voru Reykir á Skeiðum.  Þar gafst á að líta mjólkurbú, sem var búið 
allri nýjustu tækni.  Það voru ánægðir ferðalangar, sem enduðu á Grand Hóteli Reykjavík 

Á föstudagsmorgninum var boð hjá forseta Íslands fyrir 
Ian og fylgdarlið, ásamt rótarýfélögum, sem var 
sérstaklega boðið.  Forsetinn tók á móti gestum og bauð 
þá velkomna.  Gestum var boðið upp á veitingar og að 
skoða forsetabústaðinn.  Forsetinn ávarpaði síðan gesti 
og lýsti ánægju sinni með Rótarýhreyfinguna.  Eftir 
hádegisverð var Alþingi Íslendinga heimsótt þar sem 
tók á móti okkur 

Vilhjálmur 
Bjarnason, alþingismaður og félagi í Rkl. Görðum, ásamt 
fleiri rótarýfélögum, sem setið höfðu á alþingi.  Hann 
stjórnaði skoðunarferð um Alþingishúsið og greindi frá 
störfum þings og sögu þess. 
Um kvöldið var síðan haldinn rótarýfundur á Grand Hótel 
Reykjavík, á vegum Rótarýklúbbs Kópavogs.  Á 
fundinum vor félagar í Kópavogsklúbbnum auk margra gesta úr öðrum rótarýklúbbum.  
Sigfinnur Þorleifsson forseti Rkl. Kópavogs setti fundinn og bauð gesti velkomna og þá 
sérstaklega erlendu gestina.  Umdæmisstjóri kynnti Ian Riseley, sem síðan tók til máls og lagði 

út af einkunnarorðum sínum „Rotary Making a 
Difference“.  Sagði hann að Rótarýhreyfingin skipti máli 
fyrir hvort sem er nær- eða fjærsamfélagið.  Kom hann 
inn á þau helstu áhersluatriði, sem hann legði áherslu á á 
sínu starfsári.  Fundinum lauk með því að umdæmisstjóri 
þakkað Ian Riseley fyrir að hafa komið í heimsókn til 
Rrótarýhreyfingarinnar á Íslandi.  Daginn eftir fór Ian 
Riesley, ásamt Juliet á eigin vegum um landið, en Mikael 
og Charlotte fóru af landi brott.  Þar með lauk heimsókn 

alþjóðaforseta RI til Rótarýumdæmisins á Íslandi.  En það munu vera um 10 ár frá því 
alþjóðaforseti var síðast í heimsókn á Íslandi.  Bestu þakkir til þeirra, sem aðstoðuðu við 
skipulagningu þessarar skemmtilegu heimsóknar og held ég að á engan sé hallað þó ég nefni 
sérstaklega nafn Knúts Óskarssonar, umdæmisstjóra 2017-2018. 
 
Rotary Norden 
Rotary Norden er blað sem er gefið út af Rótarýhreyfingunni á Norðurlöndum 
og var sent til hvers einasta rótarýfélaga á svæði 15 og 16, sem eru 
Norðurlöndin.  Í dag er það mjög aðgengilegt á netinu og minna um að 
klúbbfélagar fá blaðið sent heim.  Nálgast má blaðið með því að slá inn 
eftirfarandi slóð; http://epaper.hansaprint.fi/rotary/rotarynorden.html. Einnig er 
hægt að finna slóðina á rotari.is, undir Rotary Norden. 
Sveinn H. Skúlason og Tryggvi Pálsson hafa átt sæti í útgáfunefnd blaðsins, 
fyrir Íslands hönd.  Markús Örn Antonsson hefur hin síðari ár séð um efni frá Íslandi og hefur 
hann verið mjög ötull við að koma fréttum frá Íslandi á síður blaðsins. 

Heimasíða – Rotary.is 

http://epaper.hansaprint.fi/rotary/rotarynorden.html
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Síðastliðin tvö ár hefur verið unnið að því hörðum höndum að innleiða nýjan grunn fyrir 
heimasíðu umdæmisins. Verkið reyndist mun umfangsmeira en gert var ráð fyrir og hefur því 
dregist að hægt verði að setja nýju síðuna í loftið.  Nú er loksins (vonandi) að sjást fyrir endann 
á þessari miklu vinnu, sem hefur verið unnin af Vefsíðunefnd umdæmisins.  Með því eiga að 
breytast mikið samskiptin við síðuna hér heima og einnig við rotary.org (My Rotary).  
Viðmótið á síðunni hér heima á að verða mikið þægilegra og aðgengilegra. Þeir sem hafa staðið 
í þessari vinnu eiga miklar þakkir skildar. 
Markús Örn Antonsson hefur séð um að uppfæra fréttir á heimasíðu Umdæmisins, Rotary.is 
og hefur hann gert það með miklum sóma. 
 

Áherslumál Umdæmisstjóra og lokaorð 
Nú þegar ég lít til baka eftir starf mitt sem umdæmisstjóri er mér efst í huga þakklæti og það 
traust sem samherjar mínir í Rótarýklúbbi Kópavogs sýndu mér, þegar þeir tilnefna mig sem 
framlag klúbbsins til umdæmistjóra fyrir starfsárið 2016-2017.  Ég verð að viðurkenna að ég 
gerði mér ekki fullkomlega grein fyrir hvað ég var að taka að mér.  Á þeim tveimur árum, sem 
ég var tilnefndur og síðan viðtakandi umdæmisstjóri lærði ég mikið af þeim sem áttu sæti í 
umdæmisráðinu.  Með því að fara á GETS í Birmingham og  síðan á alþjóðarástefnu 
Rótarýhreyfingarinnar (IA), sem haldin var í San Diego gerði ég mér grein fyrir að Rótarý er 
ekki bara mæting á klúbbfundum.  Í upphafi starfárs míns setti ég mér nokkur markmið. 
1 Að fjölga í hreyfingunni á Íslandi um 35 félaga.  Ekki endilega með því að fjölga klúbbum 

heldur að hver klúbbur bætti við sig einum til tveimur nýjum félögum.  Einnig lagði ég 
mikla áherslu á að klúbbarnir styrktu sig innan frá, þ.e. klúbbfélagar væru allir virkir í 
starfi klúbbsins. 

2 Að framlög í Rótarýsjóðinn næmu að meðaltali a.m.k. 20$ á hvern klúbbfélaga á Íslandi 
og í heildina yrði framlag klúbba á Íslandi ekki minna en um 24.000$ samtals. 

3 Gera Rótarýhreyfinguna á Íslandi sýnilegri, m.a. með því að halda Rótarýdaginn og kynna 
þar Rótarýhreyfinguna og hvað hún stendur fyrir. 

4 Leggja áherslu á það við klúbbana að ef þeir leggja í Annul Fund – sjóðinn, að þá geti 
klúbbarnir sótt í þann sjóð 50% af framlaginu að þrem árum liðnum frá því greitt var í 
sjóðinn. 

Í heimsóknum mínum til klúbbanna lagði ég áherslu á framangreind atrið, auk þess að koma 
inn á og fara yfir starfsemi Rótarý í víðara samhengi.  Það er alveg ljóst að í hinum þróaðri 
heimi á rótarýhreyfingin við fækkunarvandamál að etja, t.d. í Evrópu og Bandaríkjunum.  Hvað 
varðar fjölgun í hreyfingunni á Íslandi, þá er nokkuð ljóst að það markmið náðist ekki.  Þegar 
ég fór af stað voru um 1.240 félagar í hreyfingunni á Íslandi og eru heiðursfélagar þar með 
taldir, en þeir eru á milli sextíu og sjötíu. Í lok júní voru félagar um 1235 (heiðursfélagar 
meðtaldir).  Þannig að ekki hefur tekist að standa við það sem lagt var upp með hvað varðaði 
fjölgun.  Það er þó ljóst að á miðju starfsárinu (í byrjun árs 2017) hafð orðið töluvert meiri 
fækkun (1.210), svo stefnan var upp á við síðan.  Undirritaður hefur grun um að fækkun stafi 
að einhverju leyti af því að þeir sem ekki finna sig í Rótarý, samlagist ekki og falli út.  En 
leggja þarf áherslu á að einstaklingar sem ganga í klúbbana séu tilbúnir til að takast á við þau 
verkefni, sem Rótarý býður upp á.  Verður það til þess að klúbbarnir verða betur í stakk búnir  
til að þjóna verkefnum Rótarýhreyfingarinnar.   
Meðalaldur meðlima rótarýklúbbanna á Íslandi er orðinn nokkuð hár og er það einnig vandamál 
víða erlendis.  Stefna þarf að því að fá yngra fólk inn í klúbbana. 
Hvað varðar framlög í Rótarýsjóðinn má segja að markmiðið hafi náðst hvað varðaði upphæðir 
framlaga, þrátt fyrir að ekki voru nema 14 klúbbar sem lögðu fé til sjóðsins.  Komið hefur í 
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ljós að meðalframlag var um 35$ á kúbbfélaga, hvað varðaði framlög í Pólío Plús og Annual 
Fund.  Þetta er fyrir utan framlög í Friðarsjóðinn, sem námu um 17.900$.   Umdæmið lagði sitt 
að mörkum og kemur það fram á öðrum stað í þessari skýrslu.  Nokkur dæmi voru um það að 
klúbbar greiddu í sjóðina eftir 1. júlí 2017.  Samkvæmt reglum Rótarýsjóðsins (RF) munu þau 
framlög koma fram á starfárinu 2017-2018 hjá RI, en þau framlög eiga að koma fram á starfsári 
þeirrar klúbbstjórnar, sem ákveður að leggja í sjóðinn og teljast til skuldar á móti. 
Um helmingur rótarýklúbba á Íslandi tók á einhvern þátt í Rótarýdeginum.  Ýmist voru 
klúbbarnir með fundi, sem voru opnir almenningi, eða einhverjar aðrar uppákomur, þar sem 
Rótarýhreyfingin var kynnt og útlistað hvað Rótarý stendur fyrir.  Einstaka klúbbar lögðu 
áherslu á að kynna þau verkefni sem þeir hafa staðið fyrir í sinni heimabyggð. 
Eitt af verkefnum Rótarýhreyfingarinnar eru stórtónleikarnir, sem haldnir voru snemma í 
janúar 2017.  Tókust þeir með eindæmum vel og eru eitt af „Flaggskipum“ Rótarý á Íslandi. 
Umdæmisþingið var á sínum stað og geta félagar mínir í Rótarýklúbbi Kópavogs verið ánægðir 
og stoltir með hvernig tiltókst. 
Tónleikunum og þinginu eru gerð góð skil annars staðar í skýrslu þessari. 
Heimsóknirnar í klúbbana voru einkar ánægjulegar.  Alls staðar var 
tekið vel á móti okkur hjónum og kynntumst við mörgum 
rótarýmeðlimum.  Á ég margar góðar minningar frá þessum heim-
sóknum.  Sérstaklega er mér minnistætt er ég gróðursetti tré í Botnsreit, 
skógarlundi Akureyrarklúbbsins. 
Ég hef á starfsári mínu reynt að leggja mitt að mörkum til að gera Rótarýhreyfinguna á Íslandi 
öflugri og sýnilegri, það er svo annarra að dæma.  En ég fer ánægður frá borði og þakka þeim 
sem hafa verið mér til halds og trausts og þá ekki síst umdæmisráðinu, sem alltaf hefur verið 
hægt að leita til með ráðleggingar og leiðbeiningar.  Sjálfsagt hefur mætt mest á fráfarandi 
umdæmisstjóra Magnúsi B. Jónssyni og kann ég honum bestu þakkir.  Aðstoðar-
umdæmisstjórar hafa verið mér til halds og traust og hefur sérstaklega legið á þeim að aðstoða 
klúbbana með samskipti við „My Rotary“ og kann ég þeim bestu þakkir. Margréti á 
skrifstofunni þakka ég fyrir hennar óeigingjarna starf og hefur hún verið vakandi í að greiða 
götu rótarýfélaga og rótarýklúbba, innlendra og erlendra, sem til hennar hafa leitað.  Markúsi 
Erni þakka ég sérstaklega fyrir hans aðkomu að fréttum á heimasíðu umdæmisins, en hann 
hefur verið óþreytandi við að færa rótarýfélögum nýjust fréttir af því helsta sem gerist í 
rótarýstarfinu á Íslandi.  Einnig hefur hann komið fréttum á framfæri í Rotary Norden.  Síðast 
en ekki síst vil ég þakka eiginkonu minni Svövu Haraldsdóttur, en hún hefur svo sannarlega 
verið mín stoð og stytta í öllum þeim ferðalögum, hérlendis og erlendis sem ég hef þurft að 
sinna og verið mér til aðstoðar í hinum ýmsu verkefnum, sem lent hafa á minni könnu.  Við 
höfum á þessu starfsári mínu hitt fyrir fjölda rótarýfélaga bæði hér heima og á erlendri grund 
og hvarvetna mætt velvild og vinarhug. 

Nú er minn tími liðinn og á hátíðarfundi í Rótarýklúbbi 
Mosfellssveitar, 27. júní sl. afhenti ég Knúti Óskarssyni, 
keðju umdæmisstjóra.  Ég óska Knúti og eiginkonu hans 
Guðnýju alls velfarnaðar með það verkefni sem hann er nú 
að taka að sér og mun einnig að hluta til lenda á Guðnýju.  
Ég óska jafnframt Rótarýhreyfingunni á Íslandi til hamingju 
og er þess fullviss að Knútur mun verða rótarýstarfinu á 
Íslandi mikill styrkur. 
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Að lokum vil ég þakka það traust, sem mér var sýnt, með því að hafa 
fengið að þjóna Rótarýhreyfingunni á Íslandi sem umdæmisstjóri.  Ég 
hef lært mikið og kynnst rótarýhreyfingunn á nýjan hátt og vona að ég 
eigi eftir að miðla af reynslu minni í framtíðinni.  Starfið hefur verið 
erilsamt á stundum, en jafnframt mjög gefandi.  Við hjónin höfum notið 
ársins í hvívetna og þökkum innilega fyrir allar þær stundir, sem við 
höfum átt með rótarýfélögum víðsvegar um landið á starfsárinu, sem nú 
er liðið. 
Mín lokaorð til ykkar kæru rótarýfélagar er þema starfársins „Rótarý þjónar mankyni“, sem 
undirstrikar þau mannúðarsamtök, sem rótarýhreyfingin er. 
 
 
 

Guðmundur Jens Þorvarðarson 
Umdæmisstjóri 2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
































