
 

SKIPULAGSSKRÁ 
FYRIR 

VERKEFNASJÓÐ  RÓTARÝ Á ÍSLANDI 
 
 

1. gr. 

Nafn sjóðsins er „Verkefnasjóður Rótarý á Íslandi“ og er hann eign Rótarýumdæmisins á 
Íslandi.  Lögheimili sjóðsins og varnarþing er að Suðurlandsbraut 54, Reykjavík. 
 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styðja við rótarýklúbba í umdæmi 1360, sem ráðast í verkefni í sínu 
nærumhverfi á sviði umhverfismála,  forvarna,  mennta, lista, vísinda eða annarra 
samfélagsverkefna sem falla undir hinar 6 megin áherslur RI (Areas of Focus). Sjóðnum er 
þannig ætlað að styðja samfélagsverkefni í nærumhverfi í samstarfi við og að frumkvæði 
rótarýklúbbs. 

Stjórn sjóðsins getur hafa samráð við Styrkjanefnd umdæmisins (Grants Subcommittee) 
varðandi fjárstyrki sem eru af þeim toga að umdæmið geti nýtt sér „District Grants“ í samstarfi 
við RI  og/eða önnur umdæmi. 
 

3. gr. 

Stofnfé sjóðsins á stofndegi   1. desember  2019 er kr.  5.000.000, sem Umdæmissjóður leggur 
til. Sjóðurinn skal starfa í 5 ár eða fram að Umdæmisþingi árið 2025. Umdæmisþing getur 
ákveðið að framlengja starfstíma sjóðsins sbr. 8. gr. 

Stofnfé sjóðsins og aðrar eignir hans skal ávaxta með tryggum hætti og skal kappkostað að 
ná sem bestri ávöxtun á hverjum tíma  
 

4. gr. 

Tekjur sjóðsins eru vextir af stofnfé hans og öðrum eignum, árleg framlög ákveðin á 
Umdæmisþingi og önnur framlög sem honum kunna að berast.  Verði umdæmissjóður rekinn 
með hagnaði næstu 5 árin er heimilt að ráðstafa a.m.k. helmingi rekstrarafgangs hvers árs til 
Verkefnasjóðsins.  
 
 
 
 
 
 
 



 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skal kynna öllum rótarýklúbbum tilgang sjóðsins, ákvarða umsóknarfrest og 
önnur skilyrði til úthlutunar og eftirfylgni. Megin forsenda úthlutunar er að umsóknarklúbbur 
leggi a.m.k jafn háa upphæð á móti styrkveitingu úr sjóðnum. Mótframlag rótarýklúbbs má 
vera í formi vinnuframlags, efnis eða öðru því ígildi sem stjórn sjóðsins metur gilt. Ákvörðun 
um styrkveitingu skal byggjast á fjárhags- og framkvæmdaráætlun.  

Stjórn sjóðsins tekur ákvarðanir um úthlutun úr sjóðnum og setur nánari reglur  varðandi 
starfsemi hans í samráði við umdæmisráð. Skal að því stefnt að úthluta úr sjóðnum árlega.  

 
6. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrír menn og tveir til vara. Skulu aðalmenn í stjórn skipaðir til þriggja ára 
af umdæmisstjóra að höfðu samráði við umdæmisráð þannig að árlega gangi einn úr 
stjórninni.  Umdæmisstjóri skipar einn þeirra formann til eins árs í senn. Enginn situr lengur í 
stjórn en þrjú ár í senn. Heimilt er þó að framlengja stjórnarsetu um eitt ár. Varamenn skulu 
skipaðir til eins árs í senn.  

Stjórn sjóðsins í samráði við umdæmisráð og fjárhagsráð Rótarýumdæmisins ber ábyrgð á 
ávöxtun hans og skal vinna að eflingu sjóðsins eftir því sem kostur er.  
 

7. gr.  

Sjóðurinn hefur sjálfstæðan fjárhag og reikningshald og er reikningsár hans frá 1. júlí til 30. 
júní.  Ársreikningur sjóðsins er hluti af samstæðureikningi umdæmisins og er endurskoðaður 
af endurskoðendum þess. 
 

8. gr. 

Tillögur að breytingum á skipulagsskránni skulu kynntar öllum rótarýfélögum bréflega minnst 
fjórum vikum fyrir umdæmisþing og taka því aðeins gildi að þær verði samþykktar með 
einföldum meirihluta á umdæmisþingi.  

Verði ákveðið að leggja sjóðinn niður renna eignir hans til Rótarýumdæmisins á Íslandi.  
 

9. gr. 

Ákvæði til bráðabirgða 
 

Fyrsta stjórn sjóðsins skal skipuð tveimur til þriggja ára og einum til tveggja ára, þannig að 
stjórnin verður óbreytt fyrstu tvö árin. 

Skipulagsskrá fyrir Verkefnasjóð Rótarý á Íslandi öðlast gildi verði hún samþykkt með 
2/3 hluta atkvæða á umdæmisþingi 2019. 


