
4. gr. 

Skyldur stjórnar- og annarra embættismanna (úr sérlögum klúbbs) 

  

1. Forseti: Forseti stjórnar fundum klúbbs og stjórnar. Hann er málsvari klúbbsins og gegnir 

öllum forsetaskyldum samkvæmt lögum klúbbsins og RI og venjum.  

 

2. Viðtakandi forseti (varaforseti): Viðtakandi forseti er jafnframt varaforseti klúbbsins og 

stjórnar því fundum klúbbs og stjórnar í fjarveru forseta. Hann gerir nauðsynlegar ráðstafanir 

til undirbúnings nýju starfsári og sinnir þeim skyldum öðrum, sem venja er að fylgja embætti 

varaforseta.  

 

3. Ritari: Starfsskyldur ritara eru eftiritaldar. 

a. Að viðhalda félagatali klúbbsins í félagskerfinu www.rotary.is og einnig hjá RI á 

www.Rotary.org/My Rotary. 

b. Fylgjast með að rótarýfélagar viðhaldi sínum persónuupplýsingum í félagskerfinu, en 

nauðsynlegt er að tölvupóstföng (e-mail) séu rétt og að nýlegar myndir séu af öllum.  

c. Stofna og viðhalda upplýsingum um nefndir klúbbsins og skipan fólks í þær í samráði við 

forseta.  

d. Stofna í upphafi starfsárs rótarýfundi í félagskerfinu fyrir allt starfsárið. 

e. Uppfæra í tíma dagskrár funda og fundarstað. 

f. Rita fundargerðir í félagakerfinu strax eftir rótarýfundi. 

g. Skrá mætingar félaga klúbbsins og gesta úr öðrum klúbbum strax eftir fund. 

h. Tryggja að allir klúbbfélagar þekki aðkomu að félagskerfinu og hafi viðeigandi lykilorð.  

Notendanafn hvers rótarýfélaga vegna www.rotary.is er kennitala hans. 

 

Ritari skráir á vef íslenska rótarýumdæmisins www.rotary.is og á www.rotary.org upplýsingar 

um nýja embættismenn og viðtakandi stjórn klúbbsins og um nýja félaga og þá sem hætta. 

Hann sér um að skrá í félagakerfið www.rotary.is mætingu félaga á klúbbfundi, nefndarfundi 

eða á aðra viðburði er gefa mætingu. Hann skráir einnig mætingu annarra rótarýfélaga sem 

taka þátt í fundum eða öðrum viðburðum á vegum klúbbsins.  Þá sér hann til þess að gestir 

skrái nöfn sín í gestabók klúbbsins. Ritari sinnir jafnfram öðrum þeim skyldum, sem venja er 

að fylgi embætti hans, eða sem forseti eða stjórn fela honum. 

 

4. Gjaldkeri: Gjaldkeri ber ábyrgð á öllum sjóðum klúbbsins og gerir grein fyrir þeim árlega og 

hvenær sem stjórnin óskar eftir því. Hann ber ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar, innheimtu 

félagsgjalda og frágangi uppgjörs, sbr. 12. gr. Hann greiðir reikninga fyrir hönd klúbbsins og 

tekur við greiðslum sem fylgja starfsemi hans. Gjaldkeri skal einnig sinna öðrum þeim 

skyldum sem venjulega fylgja embætti gjaldkera eða sem forseti eða stjórn fela honum. Við 

starfslok skal gjaldkeri framselja til viðtakandi gjaldkera eða viðtakandi forseta aðgang að 

reikningum og öðrum peningalegum eignum klúbbsins.  

 

5. Stallari: Stallari sér um að vel sé búið að félögum og gestum á fundum. Hann sér því m.a. um 

að salarkynni, nauðsynlegur búnaður og veitingar séu til staðar og annast samskipti við 

viðkomandi aðila. Hann fylgist með því að fastanefndir klúbbsins og aðrir þeir aðilar sem fá 

það hlutverk að útvega fyrirlesara geri það. Þá er hann ritara til aðstoðar við skráningu 

mætingar. Stallari skal einnig sinna öðrum þeim skyldum sem venjulega fylgja embætti hans 

eða sem forseti eða stjórn mæla fyrir um.  

 

6. Fráfarandi forseti: Fráfarandi forseti situr í stjórn klúbbsins árið eftir að hann lætur af 

störfum. Hann stýrir klúbb- og stjórnarfundum í fjarveru forseta ef varaforseti er einnig 

forfallaður og sinnir öðrum skyldum sem forseti eða stjórn mæla fyrir um. Ef forseti, 

varaforseti og fráfarandi forseti eru allir forfallaðir skal leitað til annarra fyrrverandi forseta, 

fyrst til þess sem síðast lét af störfum.  


