
Umdæmisþing – Vinnustofa forseta, 
ritara og gjaldkera



Umdæmisþing - vinnustofa
• Rotary.is
• Rotary.org 

Rotary.is

Áskorun til forseta, ritara og stjórna klúbba. Vinsamlegast 
yfirfarið upplýsingar á félagatalinu til þess að auðvelda 
yfirfærsluna. Einnig er gott að senda inn myndir af þeim 
félögum sem ekki eru með mynd af sér í félagaskránni  
rotary@rotary.is. Einnig uppfæra fundarstaði og tíma ef það 
hefur breyst. Myndir af fundarstöðum er einnig vel þegnar.

mailto:rotary@rotary.is
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Nokkrar mikilvægar lagabreytingar 



Nokkrar mikilvægar lagabreytingar



Hlutverk og 
skyldur 
formanna 
nefnda og 
stjórna 
umdæmisins:

Stjórna og skipuleggja starfs klúbbins á starfsári sínu. 
Ber ábyrgð á klúbbstarfinu.

Öflugur klúbbforseti tryggir að fundir séu vel 
undirbúnir og skipulagðir. Hugar að formsatriðum s.s. 
setur fundi og slítur fundum.

Forseti getur verið og á að vera leiðtogi. Vel 
skipulagðir fundir og góðir fyrirlesarar eru lykillinn að 
góðri mætingu.

Setja viðtakandi forseta vel inn í undirbúning 
starfsársins og vera honum innan handar næsta 
starfsár.

Yngja upp og fá fleiri konur sem félaga. Það hefur 
gefið góða raun.

Hlutverk 
og skyldur 
forseta



Hlutverk og 
skyldur 
formanna 
nefnda og 
stjórna 
umdæmisins:

Skiptinemar: Umdæmið styrkir 150 þ. kr. pr. nema. 
Sendiherrar okkar í þeirra heimalandi.

Hvetja félaga til að mæta í aðra klúbba, bæði hér 
heima og erlendis. 

Hvetur klúbbfélaga til að taka undir áherslur
aðþjóðaforseta og umdæmisstjóra á hverjum tíma, 
s.s. að planta trjám

Hvetur sína klúbbfélaga til þátttöku í Rótarýdeginum
og Stórtónleikur Rótarý eða öðru því sem samtökin
gera til að vekja athygli á starfi sínu.

Halda á lofti gildum rótarýstarfsins. Ekki bara 
ánægjulegur og fræðandi matarklúbbur heldur hluti 
af stærstu mannúðarsamtökum heims.

Hlutverk 
og skyldur 
forseta



Hlutverk og 
skyldur 
formanna 
nefnda og 
stjórna 
umdæmisins:

Stofna og viðhalda í félagakerfinu félagatali klúbbsins 
og hjá RI (My Rotary). Nýtt kerfi  er í startholunum 
sem sameinar bæði núverandi kerfi 

Fylgjast með því að rótarýfélagar viðhaldi sínum 
persónulegu upplýsingum s.s. Netfang sé rétt og 
gaman að nýlegar myndir séu af fólki

Stofna og viðhalda upplýsingum um nefndir og fólk í 
nefndum klúbbsins í samstarfi við forseta.

Stofna í upphafi starfsárs rótarýfundi í félagakerfinu 
fyrir allt starfsárið.

Uppfæra tímanlega dagskrár funda og staðsetningu

Hlutverk 
og skyldur 
ritara



Hlutverk og 
skyldur 
formanna 
nefnda og 
stjórna 
umdæmisins:

Skrifa fundargerð í félagakerfinu strax eftir 
rótarýfundi.

Skrá mætingar félaga klúbbsins og gesta úr öðrum 
klúbbum strax eftir fundi

Sjá um að fréttir úr klúbbstarfinu séu skráðar á 
heimasíðu viðkomandi rótarýklúbbs eða á aðra 
samfélagsmiðla. Þetta á einnig við um nefndir.

Tryggja að allir klúbbfélagar þekki aðkomu að 
félagakerfinu og hafi lykilorð til innskráningar.

Notendanafn rótarýfélaga er kennitala hans. 
Upphafslykilorði getur rótarýfélagi breytt síðar sjálfur 
í félagakerfinu.

Hlutverk 
og skyldur 
ritara



Hlutverk og 
skyldur 
gjaldkera

Gjaldkeri er nú þriðja fasta stoðin í stjórnkerfi hvers 
rótarýklúbbs og á að berast krafa um greiðslu 
félagsgjalda ásamt því sem ritara og forseta berast 
kröfurnar eins og áður. Einnig er hægt að nálgast 
kröfu RI á My Rotary.

Umdæmisgjöld eru greidd tvisvar á ári 1. júlí og 1. 
janúar á hverju starfsári. Mikilvægt að greiða gjöldin 
sem fyrst en eftir 90 daga byrja ítrekanir að berast og 
aðstoðarumdæmisstjórar og eða skrifstofan að ýta við 
þeim klúbbum sem ekki hafa gert skil.

Við gjaldkeraskipti þarf að fylla út skjöl í 
viðskiptabanka klúbbsins til þess að færa prókúru á 
milli aðila. Í dag þarf öll stjórnin að árita plöggin 
ásamt þvi að skila inn skönnun á skilríkum ef þau eru 
ekki til staðar í kerfi bankans.



Hlutverk og 
skyldur 
gjaldkera

Netbanki er afar gagnlegur fyrir gjaldkera að sinna 
greiðslum og ekki síður til að auðvelda bókhaldið og 
eftirlit með innheimtu. Mjög auðvelt að taka 
hreyfingarlista út í excel og færa yfir í dagbók.  

Við gjaldkeraskipti velur nýr gjaldkeri sér lykilorð og 
tengir við sín rafrænu skilríki.  

Greiðslur félagsgjalda til RI er auðveldast að gera í 
gegnum My Rotary með greiðslukorti. Hægt er að fá 
greiðslukort fyrir klúbba sem er hentug lausn og vægt 
árgjald, svokölluð innkaupakort og geta gengið á milli 
gjaldkera.



Hlutverk og 
skyldur 
gjaldkera

Tvenns konar fyrirkomulag er til staðar 
varðandi innheimtu félagsgjalda. Jafnvel er til 
sambland af hvorutveggja.

a. Gjaldkeri rukkar tvisvar á ári félagsgjöld 
t.d. með geiðsluseðlum í gegnum bankann 
og síðan greiða félagsmenn matargjald við 
mætingu á fundum. Innifalið eru félagsgjöld 
til umdæmisins á Íslandi og til RI. Misjafnt er 
eftir klúbbum hvort matargjaldið er greitt til 
fundarstaðarins eða hvort gjaldkeri safnar 
saman greiðslum og gerir upp. 



Hlutverk og 
skyldur 
gjaldkera

b. Félagsgjaldið er föst upphæð á mánuði t.d. kr. 10.000 
í 12 mánuði á ári. Innifalið er félagsgjöld til umdæmisins 
á Íslandi og RI. Einnig fæðiskostnaður á fundum. 
Félagsgjöldin eru þá að jafnaði innheimt með 
greiðslukortasamningum og auðveldar þetta 
fyrirkomulag mjög starf gjaldkera. Félagssjóður nýtur 
þess ef mæting fellur niður hjá klúbbfélaga og gerir 
klúbbnum kleift að byggja upp félagssjóðinn þannig að 
klúbburinn geti sinnt samfélagsverkefnum og vakið 
athygli á störfum sínum. Gestir og heiðursfélagar greiða 
síðan fyrir staka fundi matargjald en eru undanþegnir 
greiðslu félagsgjalda til umdæmisins og RI sem og 
mætingarskyldu. 

Gæta að hvort kortagreiðslur berist reglulega. Færslur 
geta dottið niður af ýmsum ástæðum, þannig að fylgjast 
þarf vel með hvort skili sér.



Hlutverk og 
skyldur 
gjaldkera

Greiðslukortaþjónustu er hægt að fá Valitor, Borgun og 
fleirum. Gjaldkeri þjónustar sig í gegnum heimsíðu hjá 
þessum aðilum og skráir nýjar færslur eða fellir út eftir 
aðstæðum.

Sumir klúbbar eru með posa, aðrir ekki. Færslukostnaður er 
frekar hár.

Ársreikningar eiga að liggja fyrir á stjórnarskiptafundi og á 
að vera frekar auðvelt að gera upp á þægilegan hátt. Sótt 
er í Excel yfirlit úr netbanka yfir bankareikningana og valið 
tímabilið sem unnið er með. Þetta er vistað niður. 
Færslunar eru síðan afritaðar yfir í síðu á ársreikningsskjali 
og útbúin dagbók, hún unnin upp og yfirfarin. Niðurstöður 
dálka er tengdar yfir á rétt svæði í ársreikningi og flytjast 
þannig sjálfvirkt. Hægt að nota skjal frá síðasta ári og flytja 
til tölur.



Hlutverk og 
skyldur 
gjaldkera

Nauðsynlegt að hver klúbbur útbúi 
gátlista sem er aðlagaður að þörfum 
hans og er til staðar þegar 
gjaldkeraskipti eiga sér stað. Það 
auðveldar nýjum gjaldkera að takast á 
við sitt verkefni.

Í reynd gott að hafa gátlista fyrir öll 
embætti til að auðvelda nýjum aðilum 
að takast á við hlutina án þess að vera 
alltaf að finna upp hjólið.





Nýtt átak á vegum Rotary
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