Fundur hjá Rótarýklúbb Kópavogs, þriðjudaginn 8. október 2019.
Fundurinn var 8. fundur starfsársins og fundur nr. 2911 frá upphafi. Fundurinn var í umsjá stjórnar og
haldinn í Café Catalina, kl. 17:30. Á fundinn mættu 21 félagar sem gerir 75% mætingahlutfall. Gestir
voru tveir: Anna Stefánsdóttir umdæmisstjóri og Guðlaug Birna Guðjónsdóttir
aðstoðarumdæmisstjóri, báðar úr Rótarýklúbbnum Borgum.
Forseti setti fund kl. 17:50 og bauð gestina velkomna og var þeim fagnað á viðeigandi hátt.
Forseti minntist Sigurðar Jónson sem lést 2. október 97 ára að aldri. Sigurður var einn af traustustu
félögum í klúbbnum. Hann gekk í klúbbinn árið 1975. Jarðaför Sigurðar er frá í Fossvogskirkju 16.
október kl. 15:00. Rótarýfélagar bera kistu Sveins úr kirkjunni. Félagar vottuðu Sigurði virðingu með
því að standa upp frá borðum í þögn.
Í vikunni sem leið áttu Jón Emilsson og Páll Árni Jónsson afmæli. Ekkert 3ja. mínútna erindi var á
fundinum.
Forseti las ljóð úr ljóðabókinni „Smáaletrið“ sem gefin var út á síðasta ári, eftir skáldkonuna Lindu
Vilhjálmsdóttur, minnti síðan á Umdæmisþingið 11. og 12. október n.k. og gaf síðan Önnu orðið.
Anna flutti erindi um Rótarýhreyfinguna, áherslur og markmið. Hún gat þess að Rótarýklúbburinn
Borgir er afleggjari frá Rótarýklúbb Kópavogs frá 1999. Guðlaug er tengiliður við klúbbinn. Anna kynnti
forseta Rótarýhreyfingarinnar, Mark Daniel Maloney heimsforseta og hans áherslur, Rótarý tengir
heiminn. Umdæmisstjóri er umboðsmaður heimsforseta sem var handsalað á síðasta heimsþingi.
Rótarýhreyfingin telur u.þ.b. 1,2 milljónir manns í 207 löndum. Miklar breytingar eru í heiminum,
áhersla lögð á að stækka og efla Rótarýsjóðinn, auka sveigjanleika, formgera samstarf við Sameinuðu
þjóðirnar í umhverfismálum. Anna talaði um félagaþróun og klúbbsmál almennt, lagði áherslu á að
klúbbarnir settu sér stefnu í umhverfis- og loftlagsmálum ásamt umhverfisvitund, minnka sóun en við
flytjum t.d. inn 5 þúsund tonn af fatnaði ár hvert.
Verkefni fyrir Rótarýklúbbanna eru m.a. fræðsla, skógrækt, landgræðsla, aðstoða grunnskólanema við
gróðursetningaverkefni, yrkissjóðurinn. Hún sagði frá áhugahópum í Rótarý, 40 manna maraþonhóp
rótarýmanna sem tóku þátt í maraþonhlaupinu í september s.l., gólf o.fl. Anna velti upp hvernig við
kynnum klúbbinn, hverjir eru nýir félagar, hvaða starfsgreinar o.s.frv. Klúbbarnir eru blandaðir, 28%
eru konur, 29% kvenna eru forsetar og 33% eru 60 ára eða eldri. Anna minntist á tengiklúbba með
aðeins 8 félögum. Slíkir klúbbar rúmast innan fyrirtækja eða smærri sveitarfélaga. Áhugi er hjá Háskóla
Akureyrar að stofna slíkan klúbb. Leggja áherslu á að halda sambandi við skiptinema frá Íslandi.
Rótarýsjóðurinn var stofnaður 1917. Hann stendur framarlega í heiminum á sviði mannúðarmála og
útrýmingu á lömunarveiki frá 1985. Lömunarveikina verður að klára sem allra fyrst með bólusetningu.
Svæði í Pakistan eru erfið. Sjóðurinn tekur þátt í mæðra- og ungbarnavernd, forvörnum, menntun og
læsi.
Nýtt verkefni eru Rótarýheimsóknir. Nefnd með Róbert Meland í forsvari. Fyrsta heimsókn var í
september s.l. þegar 8 manns aðallega frá Svíþjóð komu í heimsókn og gistu hjá ísl. Rótarýfélögum
m.a. Sveini Hirti félaga okkar sem fór með hópinn í kynnisferð um Reykjanesið. Heimsóknin verður
endurgoldin næsta vor með fjögurra nátta ferð annarsvegar og 12 nátta ferð hinsvegar. Heimsfundur
Rótarýhreyfingarinnar verður í Honolulu á Hawaii 7-10. júní á næsta ári. Reiknað er með að fjórir til
fimm sæki fundinn frá Íslandi.
Að lokum lagði Anna áherslu á eftirfarandi: „Þjónusta ofar eigin hag, fjórprófið og að tala meira um
fjórprófið“.

Til máls tóku: Sveinn Hjörtur Hjartarson, Björgvin Vilhjálmsson. Forseti þakkaði gestum fyrir komuna á
fundinn.
Farið var með fjórprófið og fundi slitið kl. 18:50.

Anna Stefánsdóttir - Umdæmisstjóri Rótarý á Íslandi 2019 – 2020.
Anna er hjúkrunarfræðingur að mennt, með diplóma í gjörgæsluhjúkrun frá háskólasjúkrahúsinu í
Edinborg og MS gráðu í hjúkrunarstjórnun frá sama háskóla. Anna starfaði við hjúkrun og
hjúkrunarstjórnun alla starfsævina, lengst af á Landspítala, síðast sem hjúkrunarforstjóri í alls 17 ár.
Anna hefur ætíð verið virk í félagsmálum. Hún sat í stjórn Hjúkrunarfélags Íslands á áttunda áratugi
síðustu aldar og var einn af stofnendum deildar gjörgæsluhjúkrunarfræðinga innan þess félags. Hún
var stjórnarmaður í Samtökum Evrópska hjúkrunarstjórnenda 2003 – 2011. Anna hefur starfað í
ýmsum nefndum tengdum heilbrigðismálum. Hún hefur einnig haldið fjölda erinda meðal annars um
starfsþróun hjúkrunarfræðinga og um hjúkrunarstjórnun. Anna var formaður Rauða kross Íslands 2008
– 2014.
Anna er mikil áhugakona um uppbyggingu Landspítala og er formaður samtakanna „Spítalinn okkar“
sem stofnuð voru 2014. Samtökin hafa það að megin markmiði að ekkert verði til að tefja
nýbyggingar fyrir starfsemi Landspítala við Hringbraut.
Anna var sæmd riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu árið 2016 fyrir störf í þágu heilbrigðis- og
mannúðarmála. Hún er félagi í Rótarýklúbbnum Borgum í Kópavogi.
Eiginmaður Önnu var Jón Pétursson eðlisfræðingur. Hann lést árið 2011. Þau eignuðust þrjú börn og
barnabörnin eru tíu.

