
Ársskýrsla Útbreiðslunefndar 2011 til 2012 
 

Eftirfarandi áttu sæti í Útbreiðslunefnd 2011 til 2012: 

 

Eiríkur H. Sigurðsson, Rkl. Mosfellssveitar, Randver Fleckenstein, Rkl. Reykjavík 

International, Guðbjörg Alfreðsdóttir, Rkl. Görðum, og Ellen Ingvadóttir, Rkl. Reykjavík 

miðborg sem veitti nefndinni forstöðu. 

 

Breytingar urðu á nefndarskipan á árinu þegar Randver Fleckenstein flutti tímabundið til 

Skotlands. Einnig var sjónarsviptir að fyrrverandi formanni nefndarinnar, Steinari 

Friðgeirssyni, sem baðst undan endurkjöri vegna mikilla anna. Er Randveri og Steinari 

þökkuð góð störf á undanförnum árum. 

 

Útbreiðslumálin eru og hafa verið meðal stóru verkefna umdæmisins enda leggur Rotary 

International ríka áherslu á stækkun hreyfingarinnar á alþjóðavísu. Þrátt fyrir að umdæmi 

okkar sé ekki stórt hvað mannfjölda varðar er Rótarý á Íslandi stolt af því að á nýliðnu 

umdæmisári fjölgaði klúbbum um einn við stofnun eRótarý Ísland (formlegt heiti er 

Rotary E-club of Iceland).  Nýi klúbburinn, sem gjarnan er vísað til sem netklúbburinn, 

öðlaðist fullgildingu í júní, en fullgildingarhátíðin var haldin þann 26. júní sl. Fjölmenni 

var á fundinum á Grand hótelinu í Reykjavík og meðal góðra gesta voru fulltrúar 

móðurklúbbanna þriggja, Rkl. Reykjavík Grafarvogur, Rkl. Reykjavík miðborg og Rkl. 

Reykjavík Árbær, sem og fleiri góðir gestir. Fjöldi stofnfélaga eRótarý Ísland er 26 og 

fyrsti forseti klúbbsins er Agnes Gunnarsdóttir. Þess má geta að skv. venju færðu 

móðurklúbbar hins nýja klúbbs honum gjafir, þ.e. fallega fundarbjöllu, peningagjöf og 

forsetakeðju, sem þáverandi umdæmisstjóri, Tryggvi Pálsson, setti um háls forseta e-

klúbbsins.  Stofnun hins nýja klúbbs er merkur áfangi í sögu Rótarý á Íslandi því nú 

uppfyllir umdæmið nýjar kröfur Rotary International um lágmarksfjölda félaga í hverju 

umdæmi. 

 

Ánægjulegt er að geta þess að vinnunni að stofnun eRótarý Ísland var ötullega sinnt af 

vöskum hópi ungs fólks sem síðan gerðist stofnfélagar. Á engan er þó hallað þegar 

sérstakar þakkir eru veittar fráfarandi umdæmisstjóra, Tryggva Pálssyni, sem var 

óþreytandi í vinnu sinni að framgangi þessa mikilvæga máls.  Útbreiðslunefnd óskar 

nýjum klúbbi og Rótary á Íslandi hjartanlega til hamingju með árangurinn. Bestu óskar 

um velgengni sendast hinum nýja klúbbi. 

 

Mikilvægt er að útbreiðslustarfið haldi áfram, bæði varðandi fjölgun klúbba og 

félagsmanna, en ekki síst að stuðla að utanumhaldi nýrra félaga. 

 

 

      Reykjavík, 14. ágúst 2012  

 

      Ellen Ingvadóttir 


