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Skýrsla  fjáröflunar, fastasjóðs og styrkjanefndarinnar 
á umdæmisþingi 2013 

 
Starfsárið 2012-2013 skipuðu eftirtaldir Rótarýfélagar fjáröflunar- fastasjóðs- og styrkjanefnd 

umdæmisins: Birna Bjarnadóttir, formaður, Rótarýklúbbnum Borgum, Kópavogi, Ragnar Jóhann 

Jónsson, Rótarýklúbbi Akureyrar og Þorsteinn Marteinsson, Rótarýklúbbi Keflavíkur. 

 

Verkefni  

Til skýringar bera þessar nefndir heitin Annual Giving Committee, Permanent Fund Subcommittee 

og Grants Subcommittee. Hún er ein af fjórum undirnefndum Rótarýsjóðsnefndarinnar en formaður 

hennar var Ólafur Helgi Kjartansson.  

Nefndin hafði þau verkefni að fylgjast með fjáröflun á vegum hreyfingarinnar innanlands, 

framlögum Rótarýklúbba og Rótarýfélaga í hina ýmsu sjóði á vegum Rótarý og styrkveitingum úr 

þessum sjóðum.  

 
Störf nefndarinnar 

Störf nefndarinnar fólust einkum í verkefnum formanns sem var tilnefnd sem ARRFC eða 

aðstoðarmaður formanns Rótarýsjóðsins á svæði 16. Það fólst í þátttöku á námskeiðum á vegum 

Alþjóða Rótarýsjóðsins og fundum Rótarýsjóðsins á svæði 16 sem einkum beindust að þeim 

breytingum sem urðu á Rótarýsjóðnum 1. júlí 2013 og þá sérstaklega  styrkveitingum úr sjóðnum eða 

Annual Fund.  

Formaður kynnti þær breytingar á umdæmisþingi 2012 og á forseta- og ritarafræðslumótum 2011 og 

2012. Ennfremur var forsetum og riturunum sent erindi í maí sl til að minna á greiðslur í Rótarý 

sjóðinn sem mikilvægt er að berist fyrir 1. júní ár hvert til að tryggja að greiðslurnar færist inn á rétt 

fjárhagsár.  Mikilvægt er að ítreka að greiðslur í Rótarýsjóðinn skila sér beint til sjóðsins ef greitt er 

með greiðslukorti viðkomandi Rótarýlúbbs eða Rótarýfélaga.  

 
Lokaorð 

Rótárýhreyfingin á Íslandi hefur á lagt áherslu á framlög í Polío Plus sjóðinn og á þann hátt  tekið 

virkan þátt ásamt öðrum alheimssamtökum að útrýma lömunarveikinni. Það verkefni er enn 

mikilvægt þó færri tilfelli séu nú greind en þau hafa komið upp í fleiri löndum en áður. Alþjóða 

Rótarýsjóðurinn hefur staðfest að leggja $ 35.000 árlega næstu 5 ár í Pólío Plús sjóðinn.   

Rótarý á Íslandi hefur hins vegar ekki lagt áherslu á framlög í Friðarsjóðinn þó svo að fleiri 

styrkþegar tilnefndir frá Íslandi hafi hlotið styrk til náms í friðarfræðum á háskólastigi en frá nokkru 

öðru landi. 

Á næstu árum er mikilvægt að Rótarýhreyfingin á Íslandi leggi áherslu á framlög í Rótarýsjóðinn í 

starfi allra Rótarýklúbba og að sérhver Rótarýfélagi taki þátt með framlögum í einn eða fleiri af þeim 

fjóru sjóðum sem heyra undir Rótarýsjóðinn. 

Kópavogi, 29. september 2013, 

f.h. fjáröflunar-, fastasjóðs og styrkjanefndar Rótarý umdæmisins á Íslandi 2012-2013 

Birna Bjarnadóttir, formaður.  


