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Hvað er Rótarý?
Rótarý er hreyfing fólks úr viðskipta- og atvinnulífi og opinberri þjón ustu. Rótarýhreyfingin 
er alþjóðafélagsskapur sem er starfandi í meira en 200 löndum í öllum heimsálfum. 

Félagar eru um 1,2 milljónir í um 32 þúsund klúbbum, sem skipt er niður í 530 umdæmi. 

Þessi alþjóðlegu samtök standa fyrir mannúðar- og menningarstarfi, stuðla að sem 
bestu siðgæði í öllum starfsgreinum og hvetja til góð vildar og friðar í heiminum. Til 
marks um það er opinbert kjörorð alþjóða hreyfingarinnar: „Þjónusta ofar eigin hag“ 
(Service Above Self).

Fyrsti rótarýklúbburinn var stofnaður í 
Chicagó í Bandaríkjunum 23. febrúar ár-
ið 1905 af ungum lögfræðingi, Paul P. 
Harris. Hreyfingin breiddist hratt út og er 
nú starfandi í öllum heimsálfum. Rótarý-
félagi í Chicago, Herbert J. Taylor tók við 
nær gjaldþrota fyrirtæki í kreppunni miklu 
1930. Hann samdi einkunnarorð svo-
kall að fjórpróf fyrir fyrirtækið 1932 og 
alþjóðahreyfingin gerði þau að sínum árið 
1943. Hann gaf hreyfingunni útgáfuréttinn 
þegar hann varð alþjóðaforseti 1954. Það 
hljóðar svo:

Er það satt og rétt? 
Er það drengilegt? 
Eykur það velvild og vinarhug? 
Er það öllum til góðs?

Til Íslands barst Rótarýhreyfingin frá 
Dan mörku þegar Rótarýklúbbur Reykja-
víkur var stofnaður 13. september 1934. 
Síðan þá hafa verið stofnaðir hér á landi 
32 klúbbar en tveir hafa hætt. Íslenska 
rótarýumdæmið varð að veruleika 1. júlí 
1946. Árið 1987 samþykkti Rotary Int-
er  national að veita konum aðgang að 
Rótarýhreyfingunni og síðan hefur mikill 
fjöldi kvenna gengið til liðs við hreyfinguna. 
Nú árið 2009 eru rótarýklúbbar á landinu 
30 og félagar um 1200. Rótarý er elsta 
hreyfing svokallaðra þjónustuklúbba.

Í hverjum klúbbi er fólk sem er í fararbroddi 
í atvinnulífi síns sveitarfélags. Lögð er 
áhersla á að félagar hafi trausta skapgerð 
og góðan orðstír. Klúbbfélagar koma með 
tillögur um nýja félaga.

Almennar upplýsingar 
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Rótarý á Íslandi
Almenn markmið rótarýklúbba eru að 
efla bræðralag og veita þjónustu. Fyr-
ir hverjum klúbbi eru forseti og stjórn. 
Rótarý klúbbarnir mynda síðan rótarý-
um dæmi í samræmi við stjórn skipulag 
alþjóða hreyfingarinnar. Þannig mynda 
íslensku klúbbarnir eitt umdæmi. Forystu 
hefur umdæmisstjóri sem er kosinn til 
eins árs í senn. Hann er embættismaður 
hreyfingarinnar og hefur það hlutverk að 
vera leiðtogi, móta stefnu og að liðsinna 
klúbbunum. Alþjóðahreyfingin (Rotary 
International) er samtök allra rótarýklúbba 
um víða veröld. Í stjórn hreyfingarinnar er 
forseti hennar og verðandi forseti og 17 
aðrir félagar víðs vegar að úr heiminum. 
Aðalskrifstofa hreyfingarinnar er í Evan-
ston í Illinois. Tveir Íslendingar hafa setið 
í aðalstjórn Rótarýhreyfingarinnar: Ómar 
Steindórsson úr Rótarýklúbbi Keflavíkur 
2002-2004 og Helgi Tómasson úr Rótarý-
klúbbi Reykjavíkur 1950-1951. 

Rótarýklúbbur  
að starfi
Í hverjum rótarýklúbbi er reynt að hafa 
fulltrúa sem flestra starfsgreina. Félagarnir 
hittast vikulega á ákveðnum stað og 
stundu. Með því móti er leitast við að ná 
höfuðtilgangi hreyfingarinnar: að stuðla 
að auknum kynnum sem geta glætt 
skilning og aukið vinarþel manna á milli. 
Klúbbfundirnir eru kjarninn í starfsemi 
hreyfingarinnar. Þar geta nýjar hugmyndir 
fæðst, gagnlegar umræður farið fram og 
góðar fyrirætlanir hlotið hljómgrunn. Á 
fundunum flytja rótarýfélagar eða gestir 
erindi um margvísleg efni, fræðandi og 
umhugsunarverð, og að þeim loknum 
fara gjarnan fram umræður. Mikilvægt er 

að nýir félagar haldi erindi um starfs grein 
sína, það snertir sjálfan kjarna rótarý-
hugsjónarinnar.

Rótarý býður 
félögum sínum:
• Félagsskap fólks með 

sameiginleg markmið.

• Tækifæri til að þjóna 
samfélaginu, taka framförum í 
starfi og stuðla að vináttu milli 
þjóða.

• Kynni af forystumönnum á 
öðrum sviðum atvinnulífsins.

• Fjölbreytt og fræðandi 
fundarefni á mörgum 
klúbbfundum.

• Kunningsskap við rótarýmenn á 
fundum í öðrum klúbbum. 

Fundir eru haldnir vikulega allt árið. Heimilt 
er að fella niður 3 fundi í röð á sumartíma 
og auk þess 1 fund á öðrum tíma ársins 
þegar henta þykir. Mætingarskylda er 
50%.
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Rótarýfélagar eru hvattir til að sækja fundi 
í öðrum klúbbum, bæði innanlands og 
utan.

Rótarýklúbbar starfa að ýmsum framfara- 
og stuðningsmálum í sinni heimabyggð, 
vinna að verkefnum á landsvísu og taka 
þátt í alþjóðlegum verkefnum.

Á innlendum vettvangi kemur Rótarý-
hreyfingin að margvíslegum samfélags-
málum. Má þar nefna m.a. stuðning 
við æskufólk og eldri borgara, sjúka og 
fatlaða. Umhverfismál og landvernd eru 
einnig ofarlega á dagskrá hér á landi og 
t.d. sinna margir klúbbar skógrækt.

Umdæmisþing
Umdæmisþing er haldið árlega. Um dæm-
is stjóri skipar sérstaka þingnefnd úr sínum 
klúbbi sem undirbýr og annast þing haldið. 
Umdæmisþing var fyrst haldið hér á landi 
1947. Umdæmisþingið er opið öllum 
rótarýfélögum.

Forsetafræðslumót (PETS) er haldið í 
upphafi árs af verðandi umdæmisstjóra. 
Þetta eru fræðslunámskeið fyrir verðandi 
klúbbforseta. Þessi námskeið hafa verið 
haldin hér frá 2004. 

Formót eru haldin í tengslum við um-
dæmis þing og eru fræðslunámskeið fyrir 
viðtakandi forseta, ritara og aðra for-
ystu menn rótarýklúbbanna á komandi 
starfsári. Stjórnarskipti í klúbbunum eru  
1. júlí ár hvert.

Alþjóðaþing
Alþjóðaþing Rótarýhreyfingarinnar er 
hald ið árlega til skiptis í heimsálfunum 
og er það opið öllum rótarýfélögum. Eru 
þingin ávallt vel kynnt á heimasíðu rótarý 
www.rotary.org.

Rótarýsjóðurinn
Á vegum alþjóðahreyfingarinnar starf-
ar sjóður, Rótarýsjóðurinn (Rotary Foun-
dation), sem klúbbar um allan heim 
leggja fé til og er hann oftast kallaður 
flagg skip hreyfingarinnar. Hann ráðstafar 
rúml ega 100 milljónum dollara árlega til 
fræðslu-, menningar- og mannúðarmála 
og ráða umdæmi nokkru um í hvað þeirra 
framlög fara. Lengi vel fór stærstur hluti 
útgjalda sjóðsins til fræðslumála en á síð-
ari árum hefur meira og meira runnið til 
mannúðarmála. Framlög í Rótarýsjóðinn 
eru frjáls en undanfarin ár hefur hreyfingin 
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Rótarý á Íslandi

hvatt rótarýklúbba til að reyna að leggja 
fram árlega sem svarar 100 dollurum fyrir 
hvern félaga. 

Stærsta verkefni Rótarýsjóðsins undanfarin 
ár hefur verið að útrýma lömunarveiki, 
svo nefnt Pólíó-Plús verkefni sem hófst 
með söfnun árin 1985-1988. Verkefnið 
er unnið í samvinnu við önnur samtök og 
Alþjóða heilbrigðismálastofnunina WHO. 
Milljónir barna hafa verið bólusettir og 
árið 2008 greindist lömunarveiki aðeins 
í 4 löndum. Rótarýsjóðurinn hefur þegar 
lagt fram yfir 600 milljónir dollara, en 
fjölmargir aðrir hafa komið að verkefninu 
og stutt það. Rótarýhreyfingin var aðal-
hvatinn að þessu verkefni og hefur hlotið 
alþjóðlega viðurkenningu fyrir það. Sjóð-
ur Bill og Melindu Gates hefur gefið 
355 milljónir dollara til þessa verkefnis á 
síðustu tveimur árum. 

Nýjasta verkefni Rótarýsjóðsins eru 
tveggja ára námsstyrkir til meistaranáms 
í friðarmálum. Þetta eru alþjóðlegir sam-
keppnisstyrkir og er námið bundið við sjö 
virta háskóla víða um heim með sérstöku 

samkomulagi við Rótarýsjóðinn. Árlega 
eru veittir um 70 styrkir og má hvert hinna 
530 rótarýumdæma aðeins senda eina 
umsókn. Fyrsta úthlutun var til náms árin 
2002-2004. Íslenskir umsækjendur hafa 
hlotið þennan styrk á hverju ári fram til 
þessa. 

Ísland og 
Rótarýsjóðurinn
Rótarýhreyfingin á Íslandi hefur fram 
til þessa lagt um 800 þúsund dollara til 
Rótarýsjóðsins. Íslendingar hafa verið beinir 
þátttakendur í hjálparverkefnum Rótarý-
sjóðsins í Litháen og Eistlandi. Íslenskir 
rótarýklúbbar hafa stutt verkefni á Indlandi 
og í Afríku á síðustu árum í samvinnu við 
Alþjóðaþjónustunefnd um dæmisins, 
klúbba í viðkomandi lönd um og einnig í 
sam vinnu við önnur hjálparsamtök. Um 40 
Íslendingar hafa notið ríflegra námsstyrkja 
Rótarýsjóðsins til háskólanáms erlendis. 
Tólf hópar ungs fólks úr atvinnulífinu 
hafa farið utan í Starfshópaskipti. Þetta 
eru mánaðar langar kynnisferðir sem eru 
styrktar af Rótarýsjóðnum og jafnmargir 
erlendir hópar hafa komið hingað.
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Paul Harris félagar
Í minningu Paul Harris, stofnanda Rótarý-
hreyfingarinnar, sem lést árið 1947, ákvað 
Rótarýsjóðurinn að útnefna svokallaða 
Paul Harris félaga til að efla sjóðinn Þessi 
tilhögun tók gildi árið 1957. Slíkur vegsauki 
hlotnast þeim sem klúbbur vill heiðra fyrir 
mikil og góð störf. Einnig er hægt að 
útnefna aðra en rótarýfélaga. Klúbbur 
greiðir 1000 dollara í Rótarýsjóðinn fyrir 
hvern Paul Harris félaga. Alls hafa 463 
Íslendingar verið gerðir að Paul Harris 
félögum. Tveir íslenskir rótarýfélagar eru 
Major Donors eða stór-
gjafarar og hafa gefið 
meira en 10.000 dollara 
hvor til Rótarýsjóðsins. 

Æskulýðsmál
Rótarýhreyfingin byrjaði snemma að 
sinna málefnum barna og ungmenna. 
Einn áhrifamesti þáttur alþjóðaþjónustu 

hreyfingarinnar eru nemendaskipti sem 
standa til boða börnum rótarýfélaga 
jafnt sem öðrum. Á vegum íslenska um-
dæm isins er starfandi æskulýðsnefnd. 
Upplýsingar um nefndina, störf hennar og 
verkefni hverju sinni er hægt að nálgast 
á heimasíðu umdæmisins. Nefndarmenn 
eru einnig fúsir til að heimsækja klúbba og 
fræða um æskulýðsmálin. Helstu málefnin 
eru: 

Nemendaskipti eitt skólaár
Skiptinemarnir eru 16-18 ára og dveljast 
ellefu mánuði í gestgjafalandinu á heim-
ilum rótarýmanna eða öðrum heimilum 
sem þeir velja. Ætlast er til að skiptin 
séu gagnkvæm þannig að þeir klúbbar 
sem senda nemendur utan taki á móti 
jafnmörgum í staðinn.

Ungmennaskipti 
Gagnkvæm skipti milli tveggja fjölskyldna. 
Aldur ungmenna 16-24 ára. Dvalartími er 
samkvæmt samkomulagi 3-12 vikur. Dvalið 
er á heimili jafnaldra erlendis og síðan 
kemur erlendi gestgjafinn til jafnlangrar 
dvalar á Íslandi.
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Rótarý á Íslandi
Sumarbúðir
Árlega berast allmörg boð til æskulýðs-
nefndar um þátttöku íslenskra ungmenna 
á aldrinum 16-24 ára í 2-3 vikna ferðum 
sem skipulagðar eru af rótarýklúbbum 
erlendis. Þetta eru fjölbreytilegar ferðir 
allt frá fjallaferðum til siglinga, sniðnar 
að áhugasviði ungs fólks og yfirleitt með 
íþróttaívafi. Fjölmörg íslensk ungmenni 
hafa tekið þátt í þessum ferðum. Sumar-
búðir fyrir erlend ungmenni voru haldnar 
hér á landi 2003 og 2006. 

Georgíustyrkir
Rótarýfélagar í Georgíufylki í Banda-
ríkj unum veita árlega 80-90 styrki, til 
námsmanna á aldrinum 18-24 ára, til 
eins árs náms í háskóla í fylkinu og er 
Íslendingum boðið að sækja um þá. Meira 
en 60 Íslendingar hafa hlotið þessa styrki.

Rótaractklúbbar
Í mörgum löndum hafa rótarýklúbbar 
stofnað æskulýðsklúbba. Tilgangurinn 
er að gefa ungu fólki á aldrinum 18-30 
ára kost á að kynnast hugsjónum rótarý 
og láta gott af sér leiða í samfélaginu og 
einkunnarorðin eru þau sömu. „Þjónusta 
ofar eigin hag“. Fyrsti rótaractklúbburinn 
á Íslandi var stofnaður 20. janúar 2009 og 
heitir Rótaractklúbburinn Geysir.

Vináttuheimsóknir
Rótarýhreyfingin stendur fyrir gagn kvæm-
um vináttuheimsóknum stærri og smærri 
hópa rótarýfélaga og maka þeirra og 
hefur Ísland aðallega skipst á heimsóknum 
við umdæmi í Kanada.

Starfsgreina- og 
áhugamálaklúbbar
Innan Rótarýhreyfingarinnar eru starf-
andi alþjóðlegir klúbbar fólks í ákveðn-
um starfsgreinum sem stuðla að gagn-
kvæmum kynnum og samvinnu. Einnig 
eru fjölmargir áhugamálaklúbbar sem 
tengja fólk um allan heim. Upplýsingar 
um þessa klúbba eru á heimasíðu Rotary 
International.

Alþjóðaskrifstofan
Aðalstöðvar Rotary International eru í 
Illinois í Bandaríkjunum en Ísland heyrir 
undir svæðisskrifstofu Evrópu í Sviss. Á 
heimasíðu alþjóðahreyfingarinnar er að 
finna margvíslegar upplýsingar um Rótarý-
hreyfinguna. www.rotary.org



Íslenska Rótarýumdæmið
Skrifstofa: Suðurlandsbraut 54, Reykjavík. 

Sími: 568 2233 • netfang rotary@rotary.is • vefsíða: www.rotary.is 

Vefsíðan www.rotary.is birtir fréttir úr rótarýstarfinu. Þar má finna heimasíður  
allra íslensku rótarýklúbbanna og ýmsan fróðleik um hreyfinguna. 

Útgefið í mars 2009 

Þjónusta ofar eigin hag


