
 

                                   

 

Vinnustofa fyrir gjaldkera. Garðar Eiríksson, forseti 2013-2014. 

Umdæmisþing Rótarý á Íslandi haldið á Selfossi 11. október 2013. 

 

 Gjöld til umdæmisins eru greidd tvisvar á ári. Gæta þarf að því að krafan berst að 

jafnaði til ritara sem þarf að koma því áfram til gjaldkera. 

 Gjöld til Rotary International eru greidd tvisvar á ári. Auðveldast er að gera það í 

gegnum Rotary.org og ganga frá greiðslunni með greiðslukortareikningi 

klúbbsins. Hægt er að fá „kortalaus“ greiðslukort fyrir klúbba, sem eru mjög 

hentug lausn og árgjald vægt.  Þessi kort eru stundum kölluð innkaupakort. 

 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 og jafnvel svara 

ákveðnum spurningum bankans, hafi viðkomandi ekki svarað slíku prófi áður. 

 Bankareikningur klúbbsins er hjá XXXXbanka xxxx-26-xxxxxx. (yyyy) og 

kennitalan er xxxxxx-xxxx. 

 Netbanki er afar gagnlegt tól fyrir gjaldkera til að sinna greiðslum og ekki síður til 

að auðvelda bókhaldið. Við gjaldkeraskipti velur nýr gjaldkeri sér lykilorð og 

tengir auðkennislykil sinn. 

 Tvenns konar fyrirkomulag er til staðar varðandi innheimtu félagsgjalda. Í fyrsta 

lagi: Gjaldkeri rukkar tvisvar á ári félagsgjöld t.d. með greiðsluseðlum í gegnum 

bankann og síðan greiða félagsmenn matargjald við mætingu á fundum. Þetta 

fyrirkomulag kallar á meiri vinnu hjá gjaldkera en það sem sumir klúbbar hafa 

tekið upp. Misjafnt er eftir klúbbum hvort matargjald er greitt til fundarstaðarins 

eða hvort gjaldkeri safnar saman greiðslum og gerir upp. 

 Í öðru lagi: Félagsgjaldið er föst upphæð á mánuði t.d. kr. 10.000.- , 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. 

 En í þriðja lagi er svo gjald gesta og heiðursfélaga fyrir staka fundi. Venjulega er 

þetta matargjaldið rúnnað upp í einhverja fasta fjárhæð td. kr. 2.500.- eða eitthvað 

slíkt. Hjá Rkl. Selfoss tekur Stallari við öllum slíkum fjármunum og leggur í 

stallarasjóð en gjaldkeri gerir upp matinn við fundarstaðinn. Þannig byggist 

stallarasjóður upp og er til þess að auðvelda félagsstarfið þegar brugðið er út af 

vananum. 



 

                                   

 Ekki er greitt úr félagssjóði í stallarasjóð þegar fundir falla niður hjá Rkl. Selfoss. 

Þetta getur verið með öðru hætti hjá öðrum klúbbum. 

 Hjá Rkl. Selfoss hefur þetta kerfi með föstum mánaðargreiðslum verið við líði í 

tvö ár og sannað sig. Eftir fundi klúbbins, millifærir gjaldkeri kr. x.xxx.- pr. mann 

sem sækir fund til hótelsins. Ekki er greitt fyrir fyrirlesara þ.e. ef mæta 22 og einn 

fyrirlesari er greitt fyrir 22. Fyrirlesari fær að sjálfsögðu fría máltíð.  

 Hjá Rkl. Selfoss heldur stallari utan um mætingu og gefur upp fjölda sem greiða á 

fyrir. Þetta kann að vera með öðrum hætti hjá öðrum klúbbum. 

 Greiðslukortaþjónustu er hægt að fá bæði hjá Valitor, Borgun og eflaust fleirum. 

Nauðsynlegt er að hafa tengiliði í þessum fyrirtækum til að auðvelda samskipti. 

Hjá Borgun og Valitor þjónustar gjaldkeri sig í gegnum heimasíðu, sem er eins og 

heimabanki og auðvelt að nota. Gjaldkeri skráir nýjar færslur og fellir út ef félagi 

hættir eða af öðrum ástæðum. 

 Ársreikningar eiga að liggja fyrir á stjórnarskiptafundi. Nokkur misbrestur hefur 

verið á þessu. Ársreikning er auðveldast að gera þannig: Sótt er í excel yfirlit úr 

netbanka yfir bankareikninginn og valið tímabilið sem unnið er með. Þetta er 

vistað niður. Færslurnar síðan koperaðar yfir í síðu á ársreikningsskjali og útbúin 

dagbók, unnin og yfirfarin. Niðurstöður dálka er tengdar yfir í rétt svæði í 

ársreikningi og flytjast þannig sjálfvirkt yfir. Hægt að nota skjal frá síðasta ári og 

flytja til tölur. Með þessum hætti er uppgjörið auðvelt. Það mætti jafnvel hugsa 

sér að útbúa skapalón í excel sem væri til staðar á rotary.is til þess að auðvelda 

klúbbum þetta verk. 

 Samkvæmt lögum RI ber forseti ábyrgð á því að gjaldkeri gegni störfum sínum af 

kostgæfni og að ársreikningar séu yfirfarnir af skoðunarmönnum klúbbsins. Það 

segir heldur fátt í lögum Rótarý um störf gjaldkera en í sérlögum segir: 

 Gjaldkeri ( úr sérlögum). Gjaldkeri ber ábyrgð á öllum sjóðum klúbbsins og gerir 

grein fyrir þeim árlega svo og hvenær sem stjórn óskar eftir. Þá skal hann sinna 

öðrum þeim skyldum sem venjulega fylgja embætti gjaldkera. Við starfslok skal 

gjaldkeri afhenda viðtakandi gjaldkera eða viðtakandi forseta alla sjóði klúbbsins, 

sjóðsbækur eða aðrar eigur klúbbsins 

 Það er miklvægt að svona gátlisti sé aðlagaður að hverjum klúbbi og sé til staðar 

þegar gjaldkeraskipti eiga sér stað. Það auðveldar nýjum gjaldkera að takast á við 

sitt verkefni. 

 


