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Inngangur 

 

Kæru Rótarýfélagar. 

COVID-19, kórónuveiran, sóttvarnir, samskiptafjarlægð, samkomutakmarkanir, grímuskylda 

og mörg önnur samskonar faraldurshugtök hafa verið okkur töm á starfsári mínu sem 

umdæmisstjóri 2020-2021. Það fór svo að allt hefðbundið Rótarýstarf raskaðist og við urðum 

að vera mjög lausnarmiðuð í störfum okkar allt starfsárið.  

 

 

 

En sem betur fer lagði enginn árar í bát og forsetar Rótarýklúbbanna eiga hrós skilið fyrir að 

stýra starfinu í mjög misjöfnum og krefjandi aðstæðum. Vissulega höfðum við áhyggjur af 

stöðunni og við veltum því fyrir okkur hvernig svona mikið inngrip í félagsstarf færi með 

félagatalið okkar, en í heildina fjölgaði um 6 félaga á árinu sem er sigur fyrir umdæmið því 

sagan var önnur víðast hvar í nágrannalöndum okkar. 

Við létum aldrei neinn bilbug á okkur finna og í hvert sinn sem við þurftum að gera breytingar 

á fyrirhugaðri dagskrá starfsársins, hvort sem það var um að ræða fræðslumótið, 

umdæmisþingið, Rótarýdaginn, Rótarýtónleikana og viðlíka viðburði bæði á vegum 

umdæmisins og klúbbanna, gerðum við það með bros á vör því við trúðum á verkefnið.  

Þetta var virkilega skemmtilegt ár finnst mér þegar ég lít til baka og ég vildi alls ekki hafa haft 

það á nokkurn annan hátt. Þetta var sögulegt Rótarýár. 
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Ársyfirlit 

Ég var svo heppin að fá tækifæri til að fara til San Diego í Bandaríkjunum, á Rotary 

Assembly, í janúar 2020, ásamt manninum mínum honum Guðmundi Baldvin, stuttu áður en 

heimurinn skellti í lás. Þetta var einnar viku fræðsla fyrir verðandi umdæmisstjóra sem gaf 

mér mikinn byr í seglin fyrir komandi starfsár. Þarna kynntist ég fjölda Rótarýfélaga frá öllum 

heimshornum og það er mikilvægt fyrir uppbyggingu tengslanetsins innan Rótarý. 

Fræðslumótið 

Í mars 2020 þegar halda átti fræðslumótið fyrir verðandi stjórnir Rótarýklúbba hér heima voru 

samkomutakmarkanir komnar á og ákveðið var því í samráði við forseta klúbbanna að fresta 

fræðslumótinu til haustsins og halda það í Fjölbrautarskólanum í Garðabæ. Við fórum 

bjartsýn inn í sumarið, samkomutakmarkanirnar rýmkuðust, nýir embættismenn tóku við 

sínum keflum og hófu undirbúning að farsælu og spennandi starfsári, en svo skall aftur í lás. 

Þá var tekin ákvörðun um að halda fræðslumótið á Zoom sem heppnaðist virkilega vel undir 

öruggri stjórn Guðrúnar Högnadóttur úr Rótarýklúbbnum Görðum í Garðabæ. 

Rotary opens opportunities 

Á fræðslumótinu kynnti ég áherslur heimsforseta 2020-2021, Holgers Knaack, Rotary Opens 

opportunities, eða Rótarý opnar gáttir eins og við ákváðum að íslenska slagorðið.  

 

Soffía Gísladóttir, umdæmisstjóri, ásamt Holger Knaack heimsforseta, Susanne eiginkonu hans og Guðmundi Baldvin 

eiginmanni Soffíu 
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Holger Knaack er félagi í Rótarýklúbbnum af Herzogtum Lauenburg-Mölln, í Þýskalandi 

https://herzogtum-lauenburg-moelln.rotary.de/.  Innan Rótarýhreyfingarinnar er hann 

þekktastur fyrir aðkomu sína að æskulýðsstarfi Rótarý, en Holger og Susanne, eiginkona hans, 

hafa hýst 43 skiptinema. Hann er líka mjög öflugur talsmaður Rotaract og með hans íhlutun 

urðu Rotaract félagar formlegir aðilar að Rótarý.  

Megin áherslur Holgers á starfsárinu voru: 

• Stækkum Rótarý - stofnum nýja klúbba,  

• Stefnumótun – allir klúbbar ættu að hafa a.m.k. einn stefnumótunardag,  

• Fjölgun félaga snýst ekki um magn heldur gæði,  

• Stöndum við loforð okkar um að útrýma lömunarveikinni.´ 

Stígum stolt fram 

Áherslur mínar sem umdæmisstjóri 2020-2021 voru líka gerð góð skil en kjörorðið mitt var 

Stígum stolt fram. 

Með kjörorðinu vildi ég höfða til stolts Rótarýfélaga um allt land, að þeir væru stoltir af því 

að vera félagar í einum virtustu mannúðarsamtökum á heimsvísu sem hafa þjónustu ofar eigin 

hag að markmiði sínu.  

Ég hvatti klúbba til þess að huga að félagauppbyggingu, ekki eingöngu með það í huga að 

laða að nýja félaga til klúbbanna, heldur einnig með því að byggja upp og styrkja góða 

klúbba, innan frá. Klúbbastarfið er grasrótin í Rótarýhreyfingunni, því án félaganna værum 

við ekki til. Það er því mikilvægt að okkur líði vel í klúbbnum okkar, fyrst og fremst, og að 

við styrkjum hann með því að fela öllum félögum skilgreind verkefni.  

Kynningarmál 

Ég ákvað að stofna kynningarnefnd á starfsárinu til þess að koma starfi Rótarý á Íslandi betur 

á framfæri, með kjörorð mitt að leiðarljósi að stíga stolt fram, og kynna þannig okkar frábæra 

starf. Hlutverk nefndarinnar er að gera Rótarý á Íslandi sýnilegra á samfélagsmiðlum og 

öðrum þeim miðlum sem ákveðið er að nota, og þannig vekja athygli á því góða starfi og 

áherslum sem Rótarý stendur fyrir hverju sinni.  

Áður hafði Rótarý á Íslandi eingöngu haft einn kynningarstjóra, en ég taldi farsælla að fleiri 

Rótarýfélagar kæmu að málum og stofnaði því þessa nefnd undir forystu Guðrúnar 

Ragnarsdóttur í Rótarýklúbbnum Reykjavík-Miðborg. Nefndin sem skipuð er sex 

rótarýfélögum ásamt formanni vann mikið og gott undirbúningsstarf og verður afrakstur 

þeirrar vinnu kynntur með kynningarátaki á umdæmisþinginu á Hallormsstað.  

Ég er mjög stolt af því að hafa komið á þessari nefnd, því með frekari kynningu sköpum við 

forvitni og áhuga í samfélaginu á Rótarý. 

https://herzogtum-lauenburg-moelln.rotary.de/
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Fræðslumál 

Það sama á við um fræðslumálin, en hingað til höfum við eingöngu haft einn 

umdæmisleiðbeinanda en ég stofnaði fræðslunefnd til að styðja við fræðslumálin og leggja 

frekari áherslu á leiðtogafræðslu innan Rótarý. Rannveig Björnsdóttir úr Rótarýklúbbi 

Akureyrar tók við sem umdæmisleiðbeinandi og ásamt henni eru fimm aðrir Rótarýfélagar í 

nefndinni. Það er mikilvægt fyrir Rótarýfélaga að fræðast um starfsemi Rótarý á Íslandi sem 

og í heiminum öllum til þess að tengjast hreyfingunni sterkari böndum. Innan Rótarý er mikið 

um námstækifæri og á Learning Center á Rotary.org má finna gríðarlega mikið fræðsluefni á 

ensku sem fræðslunefndin okkar mun vinna í að íslenska á næstu misserum.  

Við munum senda tvo þátttakendur í leiðtoganám á vegum Rótarý, Rotary Leadership 

Institute, um leið og það er mögulegt vegna COVID. En með því að þjálfa slíka leiðtoga innan 

Rótarý gefur það okkur tækifæri til að vera með skipulagða leiðtogafræðslu hér innanlands. 

Heimsóknir í klúbba 

Ég var mjög heppin á COVID árinu með heimsóknir mínar í klúbbana. Það mikilvægasta og 

skemmtilegasta í starfi umdæmisstjóra er að heimsækja alla klúbbana í umdæminu, kynnast 

félögunum og frábæru starfi klúbbanna. Ég fullyrði að allir klúbbar á Íslandi eru öflugir, hver 

á sinn hátt og það var virkilega lærdómsríkt og nærandi að fara í þessar heimsóknir.  

Ég ávað að fara snemma af stað í heimsóknirnar og markmið mitt var að hitta alla klúbba fyrir 

umdæmisþingið sem halda átti á Akureyri 8. – 10. október. Fyrsta heimsóknin var í minn 

eigin klúbb, Rótarýklúbb Akureyrar, en ég ákvað að hafa mína félaga sem tilraunadýr til að 

hlýða á erindið mitt og til þess að fá heiðarlega rýni á það. Þaðan fór ég til Ísafjarðar og síðan 

á höfuðborgarsvæðið og svo koll af kolli þar til COVID stoppaði mig af og ég þurfti að hitta 

nokkra klúbbana á Zoom. Ég var þó ákveðin í því að hitta alla klúbba í eigin persónu og mér 

tókst það með því að sæta lags fram undir lok starfsársins. 

 

Heimsókn í Rótarýklúbb Akureyrar 

Frá vinstri: Bjarni Pálsson, stallari, Inga 

Þöll Þórgnýsdóttir, fráfarandi forseti,  

Soffía Gísladóttir, umdæmisstjóri, 

Kristbjörg Góa Sigðurðardóttir, forseti, 

Arna Georgsdóttir, gjaldkeri og Jóhanna 

Ásmundsdóttir, ritari 
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Umdæmisþing 

Umdæmisþingið, sem smækkað var í aðalfund, var haldið rafrænt, í fyrsta sinn í sögu Rótarý 

á Íslandi, laugardaginn 10. október. Framkvæmdaráðið sem skipar umdæmisstjóra, fráfarandi 

umdæmisstjóra og verðandi umdæmisstjóra kom saman á Akureyri til að skipuleggja 

útsendinguna sem tókst í alla staði mjög vel með góðri þátttöku Rótarýfélaga af öllu landinu 

undir styrkri stjórn Guðrúnar Högnadóttur. Dagskrá fundarins var eftirfarandi. 

 

Dagskrá: 

 

● 13:00 – Aðalfundur settur, Soffía Gísladóttir, umdæmisstjóri Rótarý á Íslandi 

● 13:05 – Anna Stefánsdóttir, fráfarandi umdæmisstjóri, kynnir ársskýrslu og reikninga ársins  

                  2019-2020  

● 13:35 – Umræður um ársskýrslu og reikninga 

● 13:50 – Reikningar bornir upp til atkvæða 

● 13:55 – Fræðsla – Kynningarnefnd, Guðrún Ragnarsdóttir, formaður  

● 14:10 – Fræðsla - Leiðtoginn í Rótarý, Rannveig Björnsdóttir, umdæmisleiðbeinandi 

● 14:20 – Pása 

● 14:30 – Minning látinna félaga 

● 14:40 – Soffía Gísladóttir, umdæmisstjóri, kynnir fjárhagsáætlun umdæmisstjóra fyrir 

                  starfsárið 2020-2021  

● 15:00 – Verðlauna- og styrktarsjóður, styrkþegar kynntir 

● 15:15 – Tilkynnt um verðlaun vegna Rótarýsjóðsins, Anna Stefánsdóttir 

● 15:20 – Pása 

● 15:25 – Kynning á tilnefndum umdæmisstjóra, Bjarni Kr. Grímsson  

● 15:30 – Ásdís Helga Bjarnardóttir, verðandi umdæmisstjóri, býður til umdæmisþings 2021  

● 15:40 – Umræður  

● 16:00 – Soffía Gísladóttir, umdæmisstjóri, slítur fundi  

 

Styrkþegar verðlauna- og styrktarsjóðs voru að þessu sinni Fjölsmiðjan á Akureyri sem starfar 

að félagslegri þjónustu við ungt fólk, annars vegar og hins vegar Snjallkennsluvefurinn sem 

aðstoðar kennara við störf þeirra með rafrænum gagnagrunni. Verðlaunin námu kr. 500.000 til 

hvors aðila. Tilgangur sjóðsins er að veita viðurkenningar fyrir framúrskarandi eða nýstárlegt 

framtak, sem unnið er í umdæminu á sviði mennta, lista, vísinda eða atvinnumála. Fram komu 

níu tillögur frá Rótarýklúbbi Akureyrar um verðlaunahafa á þessu starfsári. 
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Erlingur Kristjánsson tekur við viðurkenningu fyrir hönd Fjölsmiðjunnar á Akureyri 

 

Hans Rúnar Snorrason og Bergmann Guðmundsson taka við viðurkenningu fyrir hönd Snjallkennsluvefsins 
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Polio Plus dagurinn 

Polio Plus dagurinn er haldinn hátíðlegur þann 24. október ár hvert. Útrýming 

lömunarveikinnar hefur verið eitt megin verkefni Rótarý í áratugi og þótti jafnvel 

óyfirstíganlegt verkefni þegar hafist var handa. En í ágúst 2020 var sá merki áfangi að Afríka 

var skilgreind Polio frí og þá eru eingöngu eftir stríðshrjáð héruð Afganistan og Pakistan í 

baráttunni við þennan skelfilega vágest. Dagurinn var haldinn hátíðlegur rafrænt um allan 

heim. 

Rótarýdagurinn 

Rótarýdagurinn, 23. febrúar, var haldinn hátíðlegur á skrifstofu Rótarý á Íslandi að 

Suðurlandsbraut 54 með beinni útsendingu frá hátíðar Rótarýfundi Umdæmisins. Það var 

ákveðið að fara þessa leið þar sem blessaður kórónaveirufaraldurinn var enn að hrjá okkur. 

Útsendingin heppnaðist mjög vel, að undanskildum smá hnökrum í upphafi, en ég bauð til 

mín í settið Guðríði Helgadóttur frá Rótarýklúbbnum Borgum í Kópavogi með 3ja mínútna 

erindi, Bala Kamallakharan frá Rótarýklúbbnum Reykjavík International með fréttaskotið og 

Boga Ágústssyni, sem eitt sinn var félagi í Rótarýklúbbnum á Seltjarnarnesi, en hann var með 

aðalerindi fundarins. Það má nálgast þessa útsendingu á eftirfarandi hlekk: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ul3KPq_cO04 

Rótarý fékk líka góða umfjöllun bæði í síðdegisútvarpi Rásar 2 og á Hringbraut í tilefni 

dagsins. 

 

Soffía Gísladóttir, umdæmisstjóri í settinu, ásamt Gurrý Helga, Bala og Boga Ágústssyni 

https://www.youtube.com/watch?v=Ul3KPq_cO04
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Rótarýtónleikarnir 

Rótarýklúbbur Akureyrar samdi við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands um aðkomu að 

Rótarýtónleikunum sem haldnir hafa verið árlega um langa hríð. Ástæðan fyrir því að þessi 

leið var farin var óvissan í heimsfaraldrinum. Áætlað var að halda tónleikana samhliða 

uppfærslu Sinfóníuhljómsveitarinnar á Gloriu eftir Verdi fyrst á Skírdag og síðan í lok maí, en 

sökum samkomutakmarkana þurfti að fresta þeim tónleikum enn frekar og óvíst er hvenær 

þeir verða haldnir. En af þessu tilefni voru tónlistarverðlaun Rótarý veitt tveimur 

framúrskarandi listakonum sem hlutu hvor um sig kr. 1.000.000 í styrk. 

 

Bryndís Guðjónsdóttir er 27 ára. Hún stundaði söngnám við Listaháskóla Íslands en hélt 

síðan til Tónlistarháskólans Mozarteum í Salzburg þar sem hún lauk bakkalárprófi 2019. Hún 

hélt þar áfram meistaranámi og mun ljúka því á þessu ári. Bryndís hefur hlotið fjölda 

viðurkenninga og verðlauna og hún hefur komið fram bæði í óperusýningum og á tónleikum í 

Austurríki, Þýskalandi og Ítalíu á síðustu misserum. Bryndís var ein af sigurvegurum 

keppninnar Ungir einleikarar 2017 á vegum Sinfoníuhljómsveitar Íslands og söng með 

hljómsveitinni 2018 og í 9. sinfóníu Beethovens með Ungsveit Sinfóníunnar 2019. Hún er 

komin í úrslit hinnar frægu Belvedere söngkeppni sem verður haldin 2021 og hefur verið 

boðið að syngja Næturdrottninguna á næsta ári bæði á tónleikum Sinfóníunnar og í uppfærslu 

í München. 

Erna Vala Arnardóttir  er 25 ára. Hún lauk bakkalárprófi í píanóleik frá Listaháskóla 

Íslands 2017 og lauk síðan meistaragráðu frá Sibelíusarakademíunni í Helsinki. Í báðum 

þessum háskólum hefur hún einnig lagt stund á tónsmíðar. Hún hefur komið fram sem 

píanóleikari á ýmsum tónlistarhátíðum í Evrópu, m.a. á Spáni, í Portúgal, Frakklandi, Ítalíu, 

Belgíu og London og verið einleikari með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Hún hefur unnið til 

fjölda verðlauna og viðurkenninga bæði heima og erlendis. Hún vann EPTA píanókeppnina á 

Íslandi og hlaut 1.verðlaun í keppninni Ungir einleikarar. Árið 2018 hlaut hún heiðursorðuna 

Hvítu rósina, sem foseti Finnlands veitir. Erna Vala stundar nú doktorsnám í píanóleik við 

USC Thornton tónlistarháskólann í Los Angeles. 
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Tveir nýir Rótarýklúbbar í umdæminu 

Á starfsárinu voru stofnaðir tveir nýir Rótarýklúbbar og einn klúbbur sameinaðist öðrum 

þannig að okkur fjölgaði samtals um einn klúbb og erum nú með 32 starfandi Rótarýklúbba í 

umdæminu.  

Rótarýklúbbur Eyjafjarðar, sem var orðinn ansi fámennur klúbbur tók þá ákvörðun í lok 

starfsársins 2019-2020 að óska eftir inngöngu í Rótarýklúbb Akureyrar og hófu þeir nýtt 

starfsár 2020-2021 sem félagar í þeim klúbbi.  

Það er mikilvægt að halda í kennitölur klúbba því þá er hægt með einföldum hætti, að stofna 

nýjan klúbb á grunni þess sem lagður hefur verið af. Til þess að stofna klúbb þarf 20 félaga, 

en til að halda klúbbi starfandi þarf 8 félaga. Umdæmið hafði verið í viðræðum við 

áhugasama fyrrum Rótarýfélaga í Húnavatnssýslum um að stofna klúbb þar, en erfitt hafði 

reynst að ná þessum tilskylda fjölda. Nú var lag þegar Rótarýklúbbur Eyjafjarðar ákvað að 

sameinast Rótarýklúbbi Akureyrar og úr varð að stofnaður var Rótarýklúbbur Húnvetninga. 

Það voru 8 stoltir Rótarýfélagar úr Húnavatnssýslum sem stóðu að stofnun klúbbsins og munu 

byggja hann upp sem mjög dýnamískan klúbb sem starfar þvert á sveitarfélög í báðum 

Húnavatnssýslunum. Klúbburinn mun funda á tveggja vikna fresti, til skiptis á Zoom og í 

„raunheimi“, en þá munu félagarnir funda til skiptis í sveitarfélögum starfssvæðisins.  

Þann 25. júní sl. var stofnaður nýr E-klúbbur í umdæminu, eftir vandaðan undirbúning öflugra 

einstaklinga í 7 mánuði. Klúbburinn heitir Rotary eClub of Iceland og starfar á netinu um 

allan heim. Hann samanstendur af Íslendingum erlendis, hér heima og íslenskumælandi 

einstaklingum. Fundirnir fara fram annan hvern miðvikudag kl. 17.00 á íslenskum tíma. Það 

verður spennandi að fylgjast með klúbbnum þróast, en hingað til hafa virkilega góð og 

fræðandi erindi einkennt fundarstarfið, enda hvergi auðveldara að fá áhugaverða fyrirlesara en 

í gegnum netið.  
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Umdæmisráð 

Umdæmisráð 2020-2021 var skipað eftirfarandi einstaklingum:                                          

Soffía Gísladóttir, Rótarýklúbbi Akureyrar, umdæmisstjóri 2020-2021                                                                 

Anna Stefánsdóttir, Rótarýklúbbnum Borgum, umdæmisstjóri 2019-2020 

Garðar Eiríksson, Rótarýklúbbi Selfoss, umdæmisstjóri 2018-2019 

Ásdís Helga Bjarnadóttir, Rótarýklúbbi Héraðsbúa, verðandi umdæmisstjóri 2021-2022 

Bjarni Kr. Grímsson, Rótarýklúbbnum Rvk-Grafarvogur, tilnefndur umdæmisstjóri 2022-

2023 

 

Garðar Eiríksson, Anna Stefánsdóttir, Soffía Gísladóttir, umdæmisstjóri, Ásdís Helga Bjarnadóttir og Bjarni Kr. Grímsson 

Einnig sátu aðstoðarumdæmisstjórar í umdæmisráði og er það í samræmi við nýjar 

starfsreglur umdæmisráðs. Þau eru;                                                                                      

Bjarni Þór Þórólfsson, Rótarýklúbbnum Görðum  

Guðlaug Birna Guðjónsdóttir, Rótarýklúbbnum Borgum 

Jón Karl Ólafsson, Rótarýklúbbi Reykjavíkur                                                                               

Rannveig Björnsdóttir, Rótarýklúbbi Akureyrar  

 
Bjarni Þór Þórólfsson, Guðlaug Birna Guðjónsdóttir, Soffía Gísladóttir og Jón Karl Ólafsson 
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Umdæmisráð hélt 6 fundi sem einkenndust af því að vera blanda af stað og fjarfundi. Það fór 

svo á þessu COVID Rótarýári að aldrei hittust þessir 9 aðilar í umdæmisráði í eigin persónu 

eins og sjá má á myndinni af aðstoðarumdæmisstjórunum hér að ofan en á þá mynd vantar 

Rannveigu Björnsdóttur frá Rótarýklúbbi Akureyrar. 

Framkvæmdaráð 

Í framkvæmdaráði umdæmisins sitja umdæmisstjóri, verðandi umdæmisstjóri og fráfarandi 

umdæmisstjóri. Framkvæmdaráð var í síma- og netsambandi á árinu eftir þörfum. 

Umdæmisstjóri mætti á fundi með nefndum og ráðum umdæmisins eftir þörfum. 

Skrifstofa umdæmisins. 

Ekki hefur verið starfandi starfsmaður á skrifstofu Rótarý síðan í október 2019, en í stað þess 

gegndi Jón Pétursson í Rótarýklúbbnum Borgum embætti umdæmisgjaldkera og Heiðrún 

Hauksdóttir í Rótarýklúbbnum Görðum embætti umdæmisritara. Jón hafði viðveru á 

skrifstofunni í hverri viku. Hlutverk hans var að sjá um greiðslu reikninga og færa bókhald. 

Hlutverk umdæmisritara er að annast um og svara tölvupósti ásamt verkefnum fyrir 

umdæmisstjóra. Jón hefur nú látið af störfum umdæmisgjaldkera og þakka ég honum kærlega 

fyrir samstarfið. Heiðrún heldur áfram starfi umdæmisritara og verður gaman að þróa það 

starf áfram.  

 

Verkefni og styrkir á starfsárinu 

Verkefnasjóður Rótarý á Íslandi var stofnaður 1. desember 2019 með formlegri samþykkt á 

stofnskrá á fundi umdæmisráðs 29. nóvember 2020. Verkefni frá átta klúbbum voru styrkt á 

fyrsta starfsári verkefnasjóðsins, en nú voru þau 11 talsins. Ég er mjög stolt af þessum 

verkefnasjóði og hlakka til að sjá Rótarýklúbba sækja um styrki í framtíðinni til að efla 

framgang mikilvægra verkefna í heimabyggð. Þau verkefni sem voru styrkt á þessu starfsári eru 

eftirtalin: 

1. Rkl. Þinghóll í Kópavogi. Járnofhleðsla í samstarfi við Brynjar Viðarsson 

blóðsjúkdómalækni. Sótt er um kr. 1.495.000.  Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 

600.000. 

 

2. Rkl. Borgir Kópavogi. Stuðningur við fjölskyldur sem standa höllum fæti vegna Covid 

19 í samstarfi við Líknarsjóð Lindarkirkju. Sótt er um kr. 500.000. Samþykkt 

styrkveiting að upphæð kr. 500.000. 

 

3. Rkl. Reykjavík – Austurbær. Stuðningur við aðstandendur þeirra sem glíma við 

sjálfsvígshugsanir eða stunda sjálfskaða í samvinnu við Píetasamtökin. Sótt er um kr. 

500.000.  Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 500.000. 
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4. Rkl. Hof Garðabæ. Aldingarður æskunnar í samstarfi við Garðyrkjufélag Íslands og 

Garðabæ. Sótt er um kr. 300.000. Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 300.000. 

 

5. Rkl. Akureyrar. Trjápallar í Botnsreit í samstarfi við Skógræktarfélag Eyfirðingar. Sótt 

er um kr. 400.000.  Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 400.000. 

 

6. Rkl. Reykjavík – Árbær. Skógræktarverkefni í Þorláksskógi í samstarfi Skógrækt 

ríkisins. Sótt er um kr. 150.000. Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 150.000. 

 

7. Rkl. Ólafsfjarðar. Skönnun á vikulegu fréttabréfi klúbbsins  með fréttum úr firðinum 

(frá 1955) Sótt er um kr. 800.000.  Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 600.000. 

 

8. Rkl. Mosfellssveitar. Reiðskóli fatlaðra í samstarfi við fræðslunefnd fatlaðra hjá 

Hestamannafélaginu Herði í Mosfellsbæ. Sótt er um kr. 180.000. Samþykkt 

styrkveiting að upphæð kr. 180.000. 

 

9. Rkl. Ísafjarðar. Kaldárskógarlundur í samstarfi við Skógræktarfélag Ísafjarðar. Sótt er 

um kr. 750.000. Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 500.000. 

 

10. Rkl. Reykjavík Breiðholt. Gróðursetning við reit klúbbsins í Heiðmörk. Sótt er um kr. 

50.000. Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 50.000. 

 

11. Rkl. Akraness. Minning Hallbjargar Bjarnadóttur í samvinnu við Tónlistaskóla 

Akraness. Sótt um kr. 250.000. Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 250.000. 

 

ShelterBox 

Íslenska Rótarýumdæmið hefur verið í samvinnu við Skafta Halldórsson, Rótarýfélaga í Struer 

Rotary Club í Danmörku, en hann er að vinna að málefnum ShelterBox í Danmörku og á 

Norðurlöndum. Íslenska umdæmið hefur enn ekki verið formlegur þátttakandi í ShelterBox 

verkefnunum, en nú stendur það okkur til boða að senda út í þjálfun tvo fulltrúa. Þessi þjálfun 

átti að hafa farið fram, fyrst í vor og svo aftur nú í haust, en hefur frestast vegna COVID. Þeir 

tveir íslensku fulltrúar sem munu fara út í ShelterBox þjálfun, með það í huga að koma 

verkefninu á hér heima eru Sif Sigfúsdóttir í Rótarýklúbbnum Reykjavík-Breiðholt og Sunna 

Eir Haraldsdóttir í Rótarýklúbbi Ólafsfjarðar. 

DDF – District Designated Fund 

Umdæmisráð samþykkti að taka þátt í þremur Global Grant verkefnum á starfsárinu 2020-

2021. Um er að ræða samstarf við Rkl. Rvík.International um verkefni í Chennai héraði á 

Indlandi sem hófst á síðasta starfsári. Verkefnið snýst um að safna fé til matargjafa fyrir 

fátækar fjölskyldur og til kaupa á hlífðarbúnaði fyrir heilbrigðisstéttir. Samstarf verður við 
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Rótarýklúbb í Chennai héraði og Rótarýklúbb í Orange County í Kaliforníu. 

Heildarstuðningur umdæmisins sem og 12 Rótarýklúbba á Íslandi er 15.000 USD sem fór út  

DDF sjóðnum okkar, en í staðinn greiddi Rótarýumdæmið á Íslandi samsvarandi upphæð í 

Rotarýsjóðinn.   

Neyðarkall barst frá Beirút í Líbanon þegar mikil sprenging varð þar og olli mikilli 

eyðileggingu í ágúst 2020. Virpi Honkala, RI Director fyrir svæðið okkar nr. 18 óskaði eftir 

DDF framlögum frá umdæmum á svæðinu og brugðumst við við því kalli og styrktum 

uppbyggingu á Rosary Sisters Hospital í Beirút um 10.000 USD ásamt því að 

Rótarýklúbburinn Görðum í Garðabæ og Rótarýklúbbur Seltjarnarness sendu einnig framlög 

frá sér, samtals USD 2.500. 

Umdæminu barst líka beiðni frá hópi 20 Rótarýkvenna á svæðum 17 og 18 sem vakta 

mikilvæg verkefni til að taka þátt í um víða veröld. Birna Bjarnadóttir í Rótarýklúbbnum 

Borgum er þátttakandi í þessu samstarfi og það var að hennar frumkvæði að umdæmið ákvað 

að setja 10.000 USD úr DDF til vatnshreinsunar Tansen sjúkrahússins í Nepal. 

Paul Harris viðurkenningar 

Umdæmisstjóri veitti eftirfarandi PH orður eftir starfsárið: 

• Garðar Eiríksson, Rótarýklúbbi Selfoss, PH orða með þremur rúbínum, sem er æðsta 

PH orðan, fyrir framlag hans til Rótarýumdæmisins sem umdæmisstjóri 2018-2019 og 

fyrir störf hans í umdæmisráði frá 2016-2021. 

• Rannveig Björnsdóttir, Rótarýklúbbi Akureyrar, PH orða með einum steini fyrir 

framlag hennar í starfi aðstoðarumdæmisstjóra sl. þrjú ár.  

• Jón Pétursson, Rótarýklúbbnum Borgum, PH orðu fyrir starf hans sem 

umdæmisgjaldkeri sl. tvö ár og fyrir að koma bókhaldi og skrifstofu umdæmisins í 

gott horf. 

• Einar Sveinbjörnsson, Rótarýklúbbnum Görðum, PH orðu fyrir starf hans sem 

nefndarformanns Rótarýsjóðsnefndarinnar. 

• Gísli B. Ívarsson, Rótarýklúbbnum Hofi, PH orðu fyrir starf hans sem formaður 

félagaþróunarnefndar. 

• Guðrún Ragnarsdóttir, Rótarýklúbbnum Reykjavík-Miðborg, PH orðu fyrir starf 

hennar sem formaður kynningarnefnda og fyrir að byggja upp starf nefndarinnar frá 

grunni. 

• Ólafur Ólafsson, Rótarýklúbbnum Reykjavík-Grafarvogur, PH orðu fyrir áralangt starf 

hans sem formaður vefnefndar. 

• Ólafur Helgi Kjartansson hlýtur viðurkenningu fyrir áralangt starf hans sem formaður í 

Polio Plus nefndinni og sem Paul Harri Society Coordinator. 

Sumir þessara Rótarýfélaga hafa nú þegar fengið afhentar viðurkenningarnar, en aðrir fá þær 

afhentar á fundum í klúbbunum sínum við fyrsta tækifæri. 
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Verðlaun vegna framlags í Rótarýsjóðinn  

Þrír klúbbar gáfu 200 dollara eða hærra á hvern félaga til Rótarýsjóðsins á mínu starfsári. 

Þetta voru Rótarýklúbbur Keflavíkur, Rótarýklúbburinn Reykjavík-Grafarvogur og 

Rótarýklúbbur Akureyrar. Þessir þrír klúbbar fá sérstaka viðurkenningu frá Rótarýumdæminu. 

Þrír klúbbar gáfu 100 dollara eða hærra á hvern félaga til Rótarýsjóðsins á starfsárinu. Þetta 

voru Rótarýklúbburinn Borgir, Rótarýklúbburinn Görðum og Rótarýklúbbur Seltjarnarness. 

Þrettán klúbbar gáfu frá 0-100 dollurum á hvern félaga og þrettán klúbbar gáfu ekki neitt. 

 

Tilnefndur umdæmisstjóri 

Valnefnd komst að samhljóða niðurstöðu í febrúar sl. að leggja það til við umdæmisstjóra að 

Ómar Bragi Stefánsson, félagi í Rótarýklúbbi Sauðárkróks yrði kjörinn umdæmisstjóri fyrir 

starfsárið 2023-2024.  

 

Ómar Bragi er fæddur 2. júní 1957. Hann gerðist félagi í Rkl. Sauðárkróks árið 2000, var 

forseti klúbbsins 2007-2008 og Paul Harris félagi 2015. Hann hefur verið virkur í 

Rótarýstarfinu frá upphafi og góður rómur gerður að framlagi hans og störfum að öllu leyti. 

Ómar Bragi er menntaður íþróttakennari og aflaði sér viðbótarmenntunar hjá Sverre Wolf 

reklame- og dekorasjonskole í Osló. Eiginkona Ómars er María Björk Ingvadóttir og eiga þau 

þrjú börn. Ómar Bragi starfar hjá UMFÍ. 
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Lokaorð 

Ég er stolt og þakklát. Ég er stolt að tilheyra einum virtustu mannúðarsamtökum heims og ég 

er þakklát Rótarýumdæminu fyrir að hafa treyst mér fyrir þessu mikilvæga verkefni, að leiða 

starf Rótarý á Íslandi starfsárið 2020-2021. 

Ég hef eignast nýja vini til lífstíðar, hér heima og um heim allan. Það er gott að tengjast 

Rótarýfélögum því við erum gott fólk sem setjum þjónustu ofar eigin hag og höfum fjórprófið 

að leiðarljósi. Það hefur verið gríðarlega mikil lífsreynsla að fá tækifæri til að kynnast öllum 

32 rótarýklúbbunum hér heima ásamt öllu því góða rótarýfólki á svæðinu okkar sem og á 

alheimsvísu. Ég er þakklát öllum þeim sem fóru í þessa vegferð með mér, stóðu mér við hlið 

og hvöttu mig áfram. 

Á hátíðarfundi á Egilsstöðum þann 26. júní sl. hengdi ég fallegu umdæmisstjórakeðjuna á 

Ásdísi Helgu Bjarnadóttur. Ég óska henni velfarnaðar í hlutverki umdæmisstjóra og ég veit að 

Rótarý á Íslandi er í góðum höndum. 

 

Ég færi öllum Rótarýfélögum, nefndarmönnum og embættismönnm umdæmisins, 

umdæmisráði og aðstoðarumdæmisstjórum kærar þakkir fyrir samstarfið og góð kynni á 

starfsárinu 2020-2021. 

Með Rótarýkveðjum, Soffía Gísladóttir, umdæmisstjóri Rótarý á Íslandi 2020-2021 
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Skýrslur nefnda 

Ársskýrsla Náms-og friðarstyrksnefndar 2020-2021 

Frá árinu 2002 hefur Rótarýsjóðurinn, Rotary Foundation, sem rekinn er af Alþjóða 

Rótarýhreyfingunni, boðið fram alþjóðlega samkeppnisstyrki, en þeir eru ætlaðir til að standa undir 

kostnaði tveggja ára meistaranáms í friðarfræðum. Sem stendur eru styrkirnir bundnir við fimm 

virta háskóla í Ástralíu, Bandaríkjunum, Englandi, Japan og Svíþjóð. Sjóðurinn bauð allt að 50 

styrki  skólaárin 2022-2024. Nánari upplýsingar um námið, háskólana, umsóknarskilmála og 

umsóknareyðublað er að finna hér og á Facebook síðu „Peace Fellowships“ . 

Umsækjendur skulu að loknu háskólaprófi hafa aflað sér umtalsverðrar reynslu (3ja ára) af störfum 

við mannúðarmál innan lands eða utan. Makar, afkomendur og makar afkomenda lifandi 

Rótarýfélaga geta ekki sótt um styrkinn. Lokaval styrkþega er alfarið í höndum úthlutunarnefndar 

í aðalstöðvum Rótarýsjóðsins og þær umsóknir sem hljóta náð hafa áður farið í gegnum mjög 

strangt ferli. Alls voru umsóknir 12 íslenskra umsækjenda samþykktar á árunum 2002-2014, en þá 

var kröfu um a.m.k. 3ja ára reynslu af störfum við mannúðarmál bætt við hæfniskröfur 

umsækjanda. Enn fremur er umsóknin alfarið rafræn og send beint til  The Rotary Foundation.  

Náms-og friðarstyrksnefnd fær aðeins upplýsingar frá RF um styrkhæfar umsóknir sem berast.  

Enginn Íslendingur hefur fengið styrk til meistaranáms í friðarfræðum frá Rotary Foundation eftir 

að kröfum var breytt árið 2014.  

Náms og friðarstyrksnefnd 2020-2021 skipa: Bjarnheiður Kristín Guðmundsdóttir, (Rkl. Borgir-

Kópavogur) formaður;  Karitas Kvaran (Rkl. Reykjavík-Miðbær); og Lárus Ársælsson, (Rkl. 

Akraness). Formaður nefndarinnar situr jafnframt í Rótarýsjóðsnefnd umdæmisins. 

Hlutverk Náms-og friðarstyrksnefndar er að auglýsa Friðarstyrki Rótarýsjóðsins og aðstoða hæfa 

áhugasama umsækjendur við að sækja um til Rotary Foundation. 

Friðarstyrkirnir skólaárin 2022-2024 voru auglýstir til umsóknar í lok mars og byrjun apríl 2021 

með umsóknarfresti til 15. maí 2021.  Auglýsingar voru sendar til: klúbbanna; á heimasíðu og 

fésbókarsíðu Rótarý; á samfélagsmiðlana  Facebook, Instagram og Twitter; til háskóla, 

hjálparstofnana og ráðuneyta.  

Nokkrar fyrirspurnir um styrkina bárust og einn umsækjandi, Andrea Ósk Sigurbjörnsdóttir, sendi 

inn  vandaða umsókn. Hún leitaði ráða varðandi umsóknina, kom á fund Náms-og 

friðarstyrksnefndar og sótti fundi hjá Rkl. Borgir-Kópavogur á vormisseri. Andrea lauk BA prófi 

í Tómstunda og félagsmálafræði með kynjafræði sem aukagrein vorið 2020. Hún er með yfir 3ja 

ára starfsreynslu við mannúðarmál og hefur lokið mörgum námskeiðum í atferlisþjálfun, liðveislu 

fyrir fatlaða, jafningastjórnun o. fl. En umsókn hennar var samt hafnað á grundvelli þess að 

starfsreynsla hennar átti sér ekki stað í 3 ár eftir BA próf. Andrea er ekki af baki dottin og sótti um 

meistaranám í friðarfræðum við háskólann í Uppsölum á eigin vegum.  

 

https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation
https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships
https://www.facebook.com/Rotarycenters/?hc_ref=ARQHzqkzwvuACT1qKuB8OgG5lyHzZitHzQ3J4ByPEbRL8px6V3lnQ8Ym-YPxravBozs&fref=nf
https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships-masters-degree-programs
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Rotary Foundation hefur verið send athugasemd varðandi slakan árangur íslenskra umsækjanda í 

kjölfar breytinga sem gerðar voru árið 2014 varðandi kröfur um bakgrunn umsækjenda. Bent var 

á að íslenskir umsækjendur hefðu oft  öðlast umbeðna starfsreynslu áður en háskólaprófi er lokið.  

Kópavogi 2. september 2021 

Bjarnheiður Kristín Guðmundsdóttir, formaður Náms-og friðarstyrksnefndar 2020-2021. 

 

 

Skýrsla æskulýðsnefndar starfsárið 2020-2021 

 

Nefndin var skipuð: 

Klara Lísa Hervaldsdóttir, Rótarýklúbbnum Görðum Garðabæ, formaður 

Hjörtur Grétarsson, Rótarýklúbbnum Seltjarnarness 

Torfi Jóhannsson, Rótarýklúbburinn  Þinghóll Kópavogi  

Unnur Björgvinsdóttir, Rótarýklúbburinn Borgir 

Pétur Óskarsson Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 

 

Hlutverk nefndarinnar (almennt) 

Fimmta þjónustuleiðin 

Lögð er áhersla á að rótarýklúbbar hafi ungmennaþjónustunefnd sem eina af fastanefndum 

sínum.  Hvetjum við í æskulýðsnefndinni alla klúbba til að gefa íslenskum ungmennum 

tækifæri til að fara út í heim og víkka sjóndeildarhring sinn og koma heim sem betri þegnar og 

sem Rótarýfélagar framtíðarinnar.  Vegna Covid veirunnar voru breyttar aðstæður þetta 

starfsárið. 

 

Fundir sem voru haldnir og allir online: 

21.10.2020 

25.02.2021 

10.05.2021 

 

Þess á milli gengu póstar um hin og þessi málefni, m.a. Covid, skiptinemana sem hugðust fara 

á okkar vegum í ágúst 2021 og ýmislegt fleira. 

 

Formaður tók þátt í tveimur online ráðstefnum og þar var margt rætt en mikið talað um Covid 

og áhyggjur uppi um þetta góða starf næstu misserin. 

 

Formaður tók þátt í tveimur fundum með æskulýðsformönnum um víða veröld og þar var nær 

eingöngu rætt um Covid enda alltaf sama áhyggjuefnið hvað yrði um ungmennaskiptin. 



 
 

19 
 
 

 

 

 

Starfið litaðist allt mikið af Covid þar sem allt æskulýðsstarf Rotary International lá niðri árið 

2020-2021.  Endanleg ákvörðun kom svo í lok nóvember að Stjórn Rotary International hefði 

tekið þá erfiðu ákvörðun um að fella niður öll skipti á vegum Rotary út júní 2022.  Við  

höfðum undirbúið skipti, sendum út bréf á alla forseta og ritara þess efnis og auglýstum eftir 

umsóknum fyrir skólaárið 2021-2022.  Það bárust tvær umsóknir en því miður þá gekk þetta 

ekki eftir þar sem við urðum að senda út tilkynningu í mars 2021 til allra klúbbanna um að 

ekki yrði að ungmennaskiptum á vegum Rotary þar sem búið væri að fresta út júní 2022 

öllum ungmennaskiptum. 

 

Við hófum árið bjartsýn og skipuð var sumarbúðanefnd með Soffíu Gísladóttur 

umdæmisstjóra, Ásdísi Helgu Bjarnadóttur verðandi umdæmisstjóra og Torfa Jóhannessonar 

sem meðlim úr æskulýðsnefnd.  Við stefndum að því að hafa sumarbúðir um sumarið en 

urðum að hætta við vegna ákvörðunar Rotary International og það lítur enn þá út fyrir að það 

verði ekki sumarbúðir heldur á Íslandi næsta sumar (2022) 

 

Fræðslumót stóð til að halda í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ 14. mars en það var svo á 

endanum sent út á netinu 29. ágúst.  Formaður nefndarinnar var með erindi og kynnti málefni 

störf æskulýðsnefndarinnar. 

 

Mikið var rætt um að við gætum nýtt tímann til að kynna æskulýðsstarfið.  Vorum með það á 

stefnuskránni að fara í markaðsherferðir.  Hjörtur og Torfi tóku að sér að taka upp viðtal við 

fyrrverandi skiptinema um upplifun af skiptinema starfinu sem tókst vel og var talað um að 

gera meira af þessu en þar sem allt starfið lá niðri þá var því frestað.  Nú stendur til að 

kynningarnefndin verði okkur innan handar til að taka upp á núlifandi starfsári (2021-2022) 

að taka upp fleiri slík myndbönd og kynningar. 

 

Í lok maí hafði Soffía umdæmisstjóri við formann æskulýðsnefndar vegna tölvupósts sem 

barst henni  frá Alberto Passalacqua, Rótarýfélaga frá Brasilíu.  Tölvupósturinn var þess efnis 

að sonur hans Alexandre Passalacqua væri fluttur til Íslands, og hvort ekki væri hægt að 

kynna hann fyrir Rótarý og landi og þjóð.  Skemmst er frá því að segja að hann var tekinn 

með á Rótarýfund með Rótarýklúbbnum Görðum á Bessastaði og þar hitti hann Hr. Guðna 

Th. Jóhannesson forseta Íslands og skemmti sér konunglega.  Frétt um þetta má sjá hér inn á 

www.rotary.is. Það er virkilega gaman að sjá hvað við getum eflt tengsl þjóða á milli og styrkt 

vináttuna í gegnum Rótarýstarfið. 

 

Vonandi förum við að sjá fyrir endann á þessari Covid veiru til að ungmennaskiptin geti farið 

aftur af stað. 

 

https://www2.rotary.is/rotary-eflir-tengsl-og-styrkir-vinattu/
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Kynningarnefnd Rótarý á Íslandi starfsárið 2020-2021 

Stofnað var til nýrrar kynningarnefndar Rótarý á Íslandi í upphafi starfsársins 2020-2021 og 

við þær breytingar voru vefnefndin og ritnefndin lagðar niður.  

Nefndina skipuðu: 

• Guðrún Ragnarsdóttir formaður, Rótarýklúbburinn Reykjavík-Miðborg 

• Kristbjörg Góa Sigurðardóttir, Rótarýklúbbur Akureyrar 

• Guðni Gíslason, Rótarýklúbburinn Straumur Hafnarfirði 

• Markús Örn Antonsson, Rótarýklúbburinn Reykjavík-Breiðholt 

• Ólafur Ólafsson, Rótarýklúbburinn Reykjavík-Grafarvogur 

Í upphafi starfsársins var hlutverk nefndarinnar skilgreint á eftirfarandi hátt: 

Hlutverk nefndarinnar er að gera Rótarý á Íslandi sýnilegra á samfélagsmiðlum og 

öðrum þeim miðlum sem ákveðið er að nota, og þannig vekja athygli á því góða starfi 

og áherslum sem Rótarý stendur fyrir hverju sinni. Leiðarljós nefndarinnar starfsárið 

2020-2021 eru einkunnarorð umdæmisstjóra – Stígum stolt fram! 

Á haustmánuðum var áhersla á að að ná utan um kynningarstarf hreyfingarinnar og skipta 

með sér verkum. Hér fyrir neðan er listi yfir þau verkefni sem ákveðið var að ráðast í en mörg 

þeirra eru enn í vinnslu. 

1. Útbúa frekari leiðbeiningar fyrir klúbba varðandi notkun félagasíða og tengingu við 

FB  

2. Útbúa leiðbeiningar fyrir klúbba hvað varðar FB – hvetja til að nota hópa þar sem 

fulltrúi nefndarinnar fær að vera með  

3. Ákveða hverjir eiga að hafa aðganga að FB og hvaða stjórnunarrétti þeir eiga að hafa  

4. Hvetja klúbba til að miðla fréttum á sínum FB síðum/hópum og nefndin deilir áfram á 

FB umdæmisins (og mögulega Instagram)  

5. Vakta Rotary.org og Rotary Norden og koma fréttum á framfæri við klúbbfélaga á 

Íslandi á ólíkum miðlum umdæmisins  

6. Óska eftir greinum og öðrum fréttum af starfi klúbba umdæmisins til að birta á 

Rotary.is og Rotary Norden  

7. Samræma kynningarefni og koma á einn stað sem er aðgengilegt öllum klúbbum  

8. Útbúa lýsingu á Rótarý á Íslandi á Wikipedia  

9. Koma upp LinkedIn síðu fyrir Rótarý á Íslandi og virkja félagsmenn og klúbba  

Fljótlega kom í ljós að æskilegt væri að endurvekja vefnefndina til að halda sérstaklega utan 

um félagkerfið og heimasíðuna. Sú breyting var gerð um um áramótin þegar Guðni Gíslason 

og Ólafur Ólafsson fóru yfir í vefnefndina. Í stað þeirra komu eftirfarandi félagar inn í 

kynningarnefndina í upphafi árs 2021. 
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• Hulda Dóra Styrmisdóttir, Rótarýklúbburinn Reykjavík-Austurbær 

• Halldóra Gyða Matthíasdóttir, Rótarýklúbbnum Görðum 

• Pétur Blöndal, Rótarýklúbburinn Reykjavík-Miðborg 

• Ólafur Ingi Ólafsson, Rótarýklúbbur Seltjarnarness 

Eftir áramót var ákveðið að leggja áherslu á að kynna starfsemi Rótarý fyrir núverandi 

félögum og öðrum áhugasömum. Unnið var auglýsingaefni fyrir Rótarýdaginn en 

skipulagning Rótarýdagsins var í höndum umdæmisstjóra og umdæmisráðs. Auglýsingaefni 

var dreift á samfélagsmiðlum og var myndband af viðburðinum dreift á helstum miðlum 

Rótarý. 

Ákveðið var að huga að eflingu Rótarý hreyfingarinnar bæði innan og utan hennar. Eftir 

ábendingu frá einum nefndarmanna var Kristján Schram fenginn til að taka viðtöl við nokkra 

valda Rótarýfélaga og kanna hvað það er sem laðar fólk að Rótarý. Í framhaldinu var leitað til 

nokkra félaga til að taka þátt í gerð kynningarmyndbanda og verða þessi myndbönd frumsýnd 

á næsta umdæmisþingi.  

Myndböndin verða sýnd á helstu samfélagsmiðlum Rótarý ásamt heimasíðu. Í lok 

myndbandanna eru áhugasamir hvattir til að fara inn á heimasíðu Rótarý þar sem hægt verður 

að lýsa yfir áhuga á frekari upplýsingum um Rótarý. Félagaþróunarnefndin um taka á móti 

beiðnum og hafa samband við viðkomandi aðila og kanna hvernig best er að kynna 

viðkomandi fyrir starfsemi Rótarý. Mikilvægt er að fylgja vel eftir þeim sem sýna áhuga 

þannig að allir upplifi sig velkomna. 

Guðrún Ragnarsdóttir formaður kynningarnefndar Rótarý 2020-2021 

 

Frá Umhverfisnefnd Rótarý 

Umhverfisnefnd Rótarý hvetur alla Rótarýklúbba til setja umhverfismál á oddinn og sinna 

umhverfisverkefnum af fjölbreyttu tagi í sínu nærumhverfi. Í því samhengi má rifja upp að 

haustið 2019 setti Rótarýhreyfingin sér umhverfisstefnu.  

Ljóst er að margir klúbbar sinna umhverfistengdum verkefnum árlega af miklum myndarskap.  

Dæmi um slík verkefni eru ýmis gróðursetningarverkefni, hvort sem um er að ræða 

skógarreiti sem klúbbar hafa umsjón með, gróðursetningar inni í byggð í samstarfi við 

viðkomandi sveitarfélag að ógleymdum verkefnum þar sem Rótarýklúbbar hafa tekið að sér 

og/eða verið með umsjón með gróðursetningu ávaxtatrjáa við leikskóla. Jafnframt hafa 

klúbbar eindregið verið hvattir til að hafa umhverfismál í huga við skipulagningu erinda á 

fundum sínum.  
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Umhverfisnefnd vill vekja athygli klúbba á Yrkjuverkefni Yrkjusjóðs en það snýst um að 

grunnskólabörn fái að gróðursetja skógarplöntur í sínu nærumhverfi.  Grunnskólar um allt 

land geta sótt um að fá að taka þátt í verkefninu og árlega hafa um 100 skólar verið með, 

sumir þeirra allt frá upphafi verkefnisins fyrir um 30 árum. Verkefnið stendur þó frammi fyrir  

 

nokkrum áskorunum sem mögulega væri hægt að leysa í samstarfi við áhugasama 

Rótarýklúbba:  

1) Flutningur planta frá gróðrarstöð til skóla – sérstaklega til minni skóla lengra frá 

gróðrarstöðvum (Vestfirðir, A-land að hluta), í þeim tilfellum er sendingarkostnaður 

orðinn hlutfallslega hár og plönturnar lengur í flutningi (meiri hætta á þornun). 

2) Skortur á áhöldum til gróðursetningar – ekki algengt en kemur alltaf upp öðru hverju.  

3) Leiðbeiningar við gróðursetningu - getur verið þröskuldur fyrir nýja skóla sem hafa 

ekki samstarfsaðila sem heldur utan um gróðursetninguna og engan kennara innan 

skólans sem kann til verka. 

  

Hér gæti verið tækifæri fyrir Rótarýklúbba sem ekki eru nú þegar með umhverfistengd 

verkefni á sinni könnu. Hafi klúbbar á þessum svæðum áhuga á að leggja þessu málefni lið er 

best að þeir hafi beint samband við verkefnisstjóra Yrkjusjóðs, Ragnhildi Freysteinsdóttur 

(rtf@skog.is).   

 

Önnur verkefni sem nefndin vill vekja athygli á eru: 

1. Birkisáning – klúbbar sem hafa áhuga á að taka þátt í sáningu á birki eru hvattir til að 

hafa samband við Skógræktarfélag Kópavogs til að kanna hvort þar sé til birkifræ á 

lausu. Mögulega er hægt að fara í sáningarverkefni í heimabyggð, eftir því sem 

aðstæður og leyfi landeigenda leyfa. Sniðugt er að setja sig í samband við 

Skógræktarfélög nærsveita til að fá leiðbeiningar um mögulega sáningarstaði.  

2. Græðlingataka – klúbbar gætu farið í að taka vetrargræðlinga og stinga í opið land í 

samstarfi við nærliggjandi Skógræktarfélag.   

3. Gróðursetning á plöntum í heimabyggð – (t.d. samstarf við sveitarfélög) klúbbar séu 

opnir fyrir ræktunartækifærum í heimabyggð, t.d. ávaxtatré fyrir leikskóla eins og 

hefur verið gert á Suðurnesjum og í Garðabæ, matjurtaræktun með leikskólabörnum 

(klúbbur útvegi smáplöntur eða fræ og vinni með leikskólabörnum að ræktun),  

4. Hreinsa rusl  - hver klúbbur er hvattur til að taka til hendinni í grennd við sína 

heimahöfn en einnig er sniðugt að klúbbar taki þátt í allsherjarhreinsunarverkefnum, 

t.d. á vegum sveitarfélaga og/eða öðrum aðilum.   

  

F.h. umhverfisnefndar Rótarý, Guðríður Helgadóttir, Rkl. Borgum 

mailto:rtf@skog.is
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Rotary Friendship Exchange árið 2020-2021 

Rotary Friendship Exchange eða RFE eru gagnkvæmar heimsóknir félaga milli Rótarý 

umdæma.  

Eins og kunnugt er þá hafa ferðalög að mestu legið niðri um allan heim síðan í byrjun  árs 

2020. Skipulag RFE ferða hefur að jafnaði langan aðdraganda en þegar það fór að birta til nú í 

vor var ákveðið að spýta í lófana og taka á móti hópi frá Svíþjóð umdæmi 2400 um 

mánaðarmótin september- október 2021 og stendur hún yfir þegar þetta er skrifað.  

Það er Rótarýklúbbur Akureyrar og þá sérstaklega Ragnar Ásmundsson sem hafa haft veg og 

vanda af móttöku hópsins en Rótarý félagar í Rkl. Rvk. Landvættum  hafa séð um að sýna 

hópnum eitthvað af Suðurlandi auk þess að koma hópnum til og frá flugvöllum. 

 Nefnd um RFE hefur verið starfandi um nokkurt skeið en í henni eru auk undirritaðs, Þyrí 

Þorsteinsdóttir Rkl. Hof Garðabæ og Ragna Ásmundsson Rkl. Akureyrar. RFE var til skamms 

tíma lítið þekkt á Íslandi en markmið okkar í nefndinni hefur verið að vekja athygli á RFE og 

auka þekkingu og vitund félaga á starfinu. Í umdæmum erlendis þar sem RFE starf er virkt er 

mjög eftirsótt að taka þátt í starfinu og komast færri að en vilja. Það er okkar sannfæring að 

með aukinni vitund félaga vakni áhugi á að taka þátt í RFE og að RFE geti orðið fastur þáttur 

í starfi umdæmisins á Íslandi.  

Það sem er hrífandi við að vera gestur í RFE er að fá tækifæri til að fá innsýn í líf 

gestgjafanna, að fá tækifæri til að sjá landið með augum heimamanna en ekki bara augum 

ferðamannsins, sjá menningu og lifnaðarhætti, fara út úr okkar heimi og inn í einhvern annan 

heim. Að sama skapi er líka gefandi fyrir okkur sem gestgjafa að geta gefið gestum okkar 

tækifæri að sjá inn í okkar veröld. Okkur Íslendingum tekst oftast vel að heilla útlendinga af 

okkar landi og þjóð.   Við fáum tækifæri til að kynnast fólki úr öðrum menningarheimum. 

RFE eru bæði að gefa og þiggja, við erum ýmist gestir eða gestgjafar. Mér hefur alltaf fundist 

undantekningalítið að Rótarýfélagar séu opið og áhugavert fólk sem auðvelt er að kynnast. 

Tilgangur með vinaheimsóknum getur verð margvíslegur en eitt af markmiðum 

Rótarý vinaheimsókna er að stuðla að vináttu Rótarýfélaga þvert á menningarheima.  

Fram undan eru tvær heimsóknir okkar til Svíþjóðar sennilega vor og haust 2022. Hvað varðar 

lengri ferðir þá þarf að taka upp þráðinn á nýjan leik  eftir Covid faraldurinn.  

 Reykjavík 2. október 2021. 

Róbert Melax 

Rkl. Reykjavík Landvættir 

Formaður nefndar um Rotary Friendship Exchange 
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Rotary Norden (RN) 

1. Grundvöllur 

• Allir Rótarýfélagar eiga að fá tímarit; annað hvort svæðisbundið eða The Rotarian 

sem gefið er út af höfuðstöðvunum í Evanston. Alls eru 32 svæðisbundin Rótarý 

tímarit. 

• Rotary Norden er viðurkennt svæðisbundið tímarit sem umdæmin í Danmörku, 

Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð gefa út. 

• Hlutverk útgáfunnar er að: 

o vera hvetjandi fyrir starf Rótarý á Norðurlöndunum og stuðla að þróun þess 

o miðla upplýsingum um starfið og þar með auka samkennd félaga í norrænu 

umdæmunum 

o miðla upplýsingum og þekkingu um alþjóðlegt starf Rótarý 

o bjóða upp á aðrar boðleiðir sem spurn er eftir og samræmast 

upplýsingamiðlun tímaritsins 

o endurspegla anda og gildismat Rótarý 

 

2. Nokkrar staðreyndir um RN 

a) Tölublöðin eru 6 á ári og er hvert blað 68 síður. Áskrifendur eru um 54 þúsund. 

b) Félagar geta valið að fá tímaritið prentað eða rafrænt sem lesa má í tölvu, 

spjaldtölvu eða síma.  

c) Útgáfudagar eru í upphafi annars hvors mánaðar frá janúar að telja. 

d) Þema hvers tölublaðs og svæðisbundin umfjöllun tekur mið af umdæmunum á 

Norðurlöndunum og birtist á norrænu tungumálunum. 

e) Alþjóðleg innlegg frá höfuðstöðvunum eru samningsbundin og birtast á ensku. 

 

3. Skipulag og efnahagur 

a) Hvert land hefur ritstjóra í ritstjórn RN sem ber ábyrgð á efni síns lands. Markús 

Örn Antonsson er ritstjóri íslenska umdæmisins. 

b) Fulltrúaráðið er skipað 5 félögum, einum frá hverju landi. Sá fulltrúi sér um 

samskiptin við umdæmisstjóra síns lands og er valinn af honum. Fulltrúi Íslands er 

Tryggvi Pálsson. Stjórni RN skipa fjórir félagar en íslenska umdæmið er þar á bak 

við norska fulltrúann. 

c) Eignarhald tímaritsins er í finnsku félagi sem norrænu umdæmin standa 

sameiginlega að. 

d) Áskriftargjaldið hefur farið lækkandi og er nú EUR 8. RN er næst ódýrasta 

svæðisritið í Evrópu. Lækkunin skýrist af minni kostnaði við rafrænu dreifinguna. 

Hlutfall lesenda sem fá rafræna útgáfu er í Danmörku 49 %, Finnlandi 45 %, 

Íslandi 69 %, Noregi 71 % og Svíþjóð 47 %.  
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4. Áframhaldandi breytingar 

• Miklar framfarir hafa verið undanfarin ár í innihaldi og framsetningu RN. Búið er 

m.a. að skerpa á þemakafla ritsins og lýsingum á alþjóðlegu starfi Rótarý, fá meira 

fréttatengt efni, auka myndgæði og minnka umfjöllun sem er svo staðbundin að 

hún höfðar einkum til viðkomandi klúbbs. Nú eru komnar tengingar við nýtt efni 

íslenska umdæmisins á íslensku gegnum Wordpress. 

• Tæknilega hefur orðið bylting í rafrænni framsetningu. Til þess að nýta alla þá 

kosti er best að nota Rotary Norden appið sem má ná í á Apple Store og Google 

Play. 

• Til skoðunar er að gefa RN út á tungumáli hvers lands. Þá væri æskilegt að 

íslenska útgáfan yrði prentuð fyrir alla rótarýfélaga hérlendis auk þess sem rafrænu 

útgáfurnar væru áfram þróaðar. Þetta gæti aukið stórlega miðlun frétta um Rótarý 

til félaganna. 

Tryggvi Pálsson, Rkl. Reykjavík Austurbær 

  

 

Skýrsla félagsþróunar- og útbreiðslunefndar 2020-2021 

 

Fólkið í nefndinni: 

Gísli B. Ívarsson, formaður – Rkl. Hof  

Hildur Dungal – Rkl. Reykjavík-Austurbær 

Guðjón Ó. Sigurbjartsson – Rkl. Reykjavík-Árbær 

Karl Skírnisson – Rkl. Borgir 

Ingiríður Karlsdóttir – Rkl. Akureyrar 

 

„Hlutverk félagaþróunar- og útbreiðslunefndar er að stuðla að stofnum nýrra rótarýklúbba í 

umdæminu og fylgjast með félagaþróun í rótarýklúbbunum. Aðstoða við skipulagningu og 

koma á fót nýjum klúbbum. Kanna möguleika á stofnun klúbba á svæðum þar sem ekki eru 

klúbbar fyrir og kanna svæði þar sem stofna mætti fleiri rótarýklúbba án þess að komi niður 

þjónustu við núverandi klúbba. Nefndin veiti litlum og veikburða klúbbum sérstaka athygli og 

hvetji þá til dáða.“ 

Hér eru helstu punktar fyrir starfsári 2020-2021 sem var skrítið rótarýár. 

• Í upphafi starfsárs var sent erindi á forseta og ritara til þess að bjóða fram aðstoð 

nefndarinnar til klúbbanna.  Hér eru megin skilaboðin. 
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o Getum við liðsinnt með eitthvað 

o Hvernig er tekið á móti nýjum félögum? 

o Eru tilsjónarmenn með nýjum félögum? 

o Væri áhugi hjá veikari klúbbum að heimsækja aðra klúbba? 

o Passa þarf upp á formfestu á fundum. 

 

Helstu punktar frá starfsárinu. 

1. Stofnaður var nýr e-klúbbur  

2. Rótarýklúbbur Húnvetninga tók til starfa 

3. Formaður fundaði með kynningarnefnd umdæmisins um kynningarefni.   

4. Aðilum sem eru byrjaðir að undirbúa stofnun nýs Rótarýklúbbs í Hafnarfirði var 

haldið við efnið 

5. Kannaður var grundvöllurinn á því að bæta við klúbbi á Austfjörðum en það var 

ekki haldið áfram með það. 

6. Formaður sótti nokkrar fundi á vegum RI á Zoom.  

7. Formaður tók þátt í fræðslumóti Rótarý  

8. Formaður tók saman og vann efni fyrir Rotary Norden 

9. Rótarýfélögum fjölgaði um 6 á milli ára og verður það að teljast ágætt miðað við 

aðstæður. 

Gísli B. Ívarsson, formaður 

 

Fjáröflunar- og fastasjóðsnefnd Rótarýsjóðsins 

Nefndina skipuðu starfsárið 2020 – 2021 

Knútur Óskarsson Rkl. Mosfellssveitar, form. 

Kolbrún Jónsdóttir  Rkl. Görðum, Garðabæ 

Þorsteinn Magnússon Rkl. Keflavíkur 

Rótarýsjóðurinn er flaggskip Rótarýhreyfingarinnar og skiptist hann í nokkrar deildir. Þær sem skipta 

okkur mestu máli eru Polio Plus og Annual Fund, en einnig hefur Friðarsjóðurinn verið mikilvægur. 

Þær greiðslur, sem klúbbar eða einstakir klúbbfélagar greiða í Annual Fund, skiptast til helminga, 

þannig að annar helmingurinn (District Designated Fund - DDF) verður okkur til ráðstöfunar að 

þremur árum liðnum í verkefni innanlands eða utan. Klúbbum og umdæminu hefur þannig gefist 

tækifæri til þátttöku í í ýmsum góðum verkefnum á undanförnum árum. Á starfsárinu námu framlög í 

Rótarýsjóðinn alls USD 81.002 og hafa ekki verið hærri um árabil, en 2017 – 2018 námu þau tæplega 

76 þús. dollurum. Á starfsárinu var greitt USD 45.590 í Annual Fund, USD 32.472 í Polio Plus og 

USD 2.940 í aðra sjóði. Góðgerðastofnun Bill og Melindu Gates leggur síðan 2 dollara í Polio Plus-

sjóðinn í á móti hverjum dollara, sem Rótarýhreyfingin greiðir þangað. Þannig þrefaldast greiðslan í 

Polio Plus. Allt  gefur þetta góð fyrirheit um að Íslenska Rótarýhreyfingin hafi tækifæri til að leggja 
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enn meira að mörkum til góðgerðarmála á næstu árum. Umdæmið ráðstafaði á starfsárinu úr DDF 

hluta Annual Fund USD 5.000 beint í Polio Plus í The Rotary Fundation (TRF) og USD 10.000 í 

endurgerð á spítala í Beirút í Líbanon í samvinnu við TRF og Rotary Club of Zgharta Zawie í 

Líbanon, umdæmi 2452. Þá er frátekið af DDF í verkefni sem eru í vinnslu og bíða samþykkis TRF að 

upphæð USD 25.000. Er þar annars vegar samstarfsverkefni við Rkl. Reykjavík International um 

menntunarverkefni á Indlandi og hins vegar verkefni í Nepal vegna hreinsunar á vatni til spítala í 

samstarfi við fleiri klúbba og klúbb í Nepal. 

 

Skýrsla Fræðslunefndar 2020-2021 

 

Fræðslunefnd Rótarý fundaði sjö sinnum á starfsárinu auk samtala formanns við einstaka 

meðlimi nefndarinnar þegar svo bar undir. 

• Fyrsti fundur var haldinn 19.nóvember 2020. Umdæmisstjóri, Soffía Gísladóttir sat 

þennan fyrsta fund nefndarinnar þar sem m.a. var fjallað um og samþykkt drög 

umdæmisstjóra að erindisbréfi til nefndarinnar frá 15.nóvember 2020 (unnin upp úr 

leiðbeiningum Rotary International, Training 2020-2023). Í framhaldi af því var Sam 

mælst um að helstu verkefni á starfsárinu yrðu m.a. að fá valið efni af Rotary Learning 

Center þýtt yfir á íslensku. Einnig að safna upplýsingum frá klúbbum um fjölbreytt 

samfélagsverkefni í nærumhverfi sem unnið hefur verið að í gegnum árin svo og um 

mismunandi leiðir sem farnar hafa verið við öflun nýrra félaga með það í huga að dreifa 

til klúbba sem hugmyndabönkum um ný verkefni og öflun nýrra félaga. Einnig að bjóða 

klúbbum aðstoð við skipulagningu áhugaverðra fræðsluerindi, t.d. með því að dreifa til 

klúbba upplýsingum um áhugaverð fræðsluerindi/aðila sem hafa mætti samband við og 

gera fræðsluerindi sem haldin eru á vegum klúbba aðgengileg fyrir félaga í öðrum 

klúbbum með t.d. hlekkjum á fundi klúbba á innri síðu Rótarý. Mikilvægt væri að 

skipuleggja innri síðu umdæmisins eða stofna sameiginlegt ský-svæði Rótarý á Íslandi 

þar sem hægt væri að gera fræðsluefni aðgengilegt (umdæmisstjóri leggur fyrir 

umdæmisráð).  

• Á næstu fundum var fjallað um þau mál sem sett voru í forgang á fyrsta fundi 

nefndarinnar,  næstu skref skipulögð og hlutverkum skipt á milli meðlima: 

o Áhugavert efni af RLI valið til þýðingar yfir á íslensku, kostnaðarbeiðni lögð 

fyrir og samþykkt af Umdæmisráði. Fyrstu þremur pökkunum því næst komið í 

þýðingu yfir á íslensku, efnið lesið yfir af nefndarmönnum og loks komið til RLI 

þar sem því verður bætt inn. Fyrstu þrír pakkarnir eru „Rotarys-action-plan-and-

you“ + „Icelandic-getting-started-with-the-learning-center“ + „Rotary-basics-

Icelandic“  

o Könnun/fyrirspurnir sendar til forseta klúbba þar sem óskað var eftir 

upplýsingum um a) samfélagsverkefni sem unnin hafa verið í klúbbunum í 

gegnum tíðina og b) mismunandi leiðir klúbba við öflun nýrra félaga. Markmið 
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þessa er að gera sýnilega þá fjölbreytni sem er í verkefnum og störfum klúbba, 

og sem kveikt gæti nýjar hugmyndir innan annarra klúbba 

o Beiðni komið til umdæmisstjóra um sameiginlegt, einfalt og aðgengilegt svæði 

á síðu umdæmisins þar sem safna mætti tenglum og upplýsingum um allskyns 

fræðsluefni fyrir klúbbana 

• Nefndin vann einnig tillögu að dagskrá fræðslumóts í mars 2021 í samstarfi við 

verðandi umdæmisstjóra 

• Enn fremur lagði nefndin grunn að skipulagi dagskrár umdæmisþings haustið 2021 

í samstarfi við verðandi umdæmisstjóra 

 

• Einnig hefur verið rætt nokkuð hvernig rétt væri að standa að því að koma á 

leiðtogaþjálfunarnámskeiði á Íslandi sem hefði það að markmiði að þjálfa 

leiðtogahæfileika nýrra og öflugra meðlima innan klúbbana sem væru ekki endilega 

stjórnendur eða tilvonandi stjórnendur innan klúbbanna. Umdæmisráð hefur samþykkt 

að tveir aðilar sæki námskeið í leiðtogaþjálfun í Danmörku. Námskeiðin eru þrjú talsins 

(Rotarýfélaginn – Klúbburinn – Hreyfingin) og sótti Umdæmisleiðbeinandi fyrsta 

námskeiðið á árinu 2019. Frestast hefur að halda næstu námskeið vegna heimsfaraldurs 

covid-19 en þau eru fyrirhuguð vorið 2022 og stefnt er að því að senda tvo fulltrúa frá 

Íslandi á þau námskeið. Í framhaldi af námskeiðunum þremur munu fulltrúar Íslands á 

námskeiðunum skipuleggja, í samstarfi við Fræðslunefnd umdæmisins (einnig að höfðu 

samráði við Umdæmisstjóra og Kynningarnefnd umdæmisins) hvernig rétt sé að standa 

að leiðtogaþjálfun á Íslandi. 

Á meðal verkefna nefndarinnar á komandi starfsári 2021/2022 má nefna þýðingar á frekara 

fræðsluefni sem bætt verði inn á RLI. Einnig að skipuleggja leiðtogaþjálfun á Íslandi sem 

fyrirhugað er að verði keyrð af stað á starfsárinu 2022/2023. 

Í nefndinni sátu: 

Rannveig Björnsdóttir Rkl. Akureyrar, formaður 

Torfi Jóhannsson, Rkl. Þinghóli 

Lára Stefánsdóttir, Rkl. Ólafsfjarðar 

Valgerður Gunnarsdóttir, Rkl. Húsavíkur 

Tryggvi Pálsson, Rkl. Reykjavík Austurbær 

Randver Fleckenstein, Rkl. Reykjavík International 
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Skýrsla Rótarýsjóðsnefndar 2020-2021 

Í rótarýsjóðsnefnd umdæmisins starfsárið 2020 – 2021 voru eftirtaldir:   

Einar Sveinbjörnsson, formaður, Guðbjörg Alfreðsdóttir, Knútur Óskarsson, Ólafur Helgi 

Kjartansson, Gunnar Stefánsson, Bjarnheiður Guðmundsdóttir og María Kristín Gylfadóttir 

Starf Rótarýsjóðsnefndarinnar var minna en í eðlilegu starfsári og hún kom saman aðeins einu 

sinni á starfsárinu á netfundi 22. september 2020.  Alþjóðadagur Polio Plus var 24. október. 

Rætt var um áherslur og skilaboð íslensku klúbbanna og einhverjir þeirra höfði lýst áhuga á að 

nota daginn sem söfnunardag.  Klúbbarnir og umdæmið hefa í gegnum árin sýnt Polio 

verkefnum RI mikinn áhuga og áhersla gjarnan verið á framlag til þess verkefnis.  

Umdæmisráð samþykkti í maí 2.500$ framlag úr DDF í End Polio. 

Umdæmisstjóri í samstarfi við Virpi Honkala sem stýrir RI á svæði okkar (Zone 18) sendi út 

hvatningu til klúbbanna í nóvember um sérstakt framlag til endurbyggingar sjúkrahúss sem 

varð illa úti í sprengingu í Beirút. Tveir klúbbar Rkl. Görðum og Rkl. Seltjarnarnes brugðust  

við ákallinu og söfnuðu annars vegar 1.000$ og hins vegar 1.800$. Umsæmið bætti um betur 

og setti 10.000$ í Beirútverkefninu úr DDF. 

Í janúar boðaði Soffía Gísladóttir umdæmisstjóri til fjarfundar með forystufólki í 

rótarýhreyfingunni hér á landi þar sem fjallað var um starfsemi alþjóðlegu hjálparsamtakanna 

ShelterBox. Samtökin, draga nafn sitt af neyðarbúnaði í þar til gerðum kössum, merktum 

samtökunum og Rótarý, sem sendir eru inn á hamfara- eða átakasvæði hvar sem er í 

heiminum. Tjöldin í kössunum nýtast sem bráðabirgðaskýli fyrir heimilislaust fólk í neyð.  

Samtals hefur rótarýumdæmið á Íslandi á tveimur árum styrkt kaup á 15 slíkum neyðarboxum 

fyrir 75.000 DKK. 

Umdæmisráð Rótarý á Íslandi tók ákvörðun á fundi sínum í mars sl. að leggja til 10.000$  til 

vatns verkefnis í Tansen í Nepal í samvinnu við Umdæmi 2330 í Svíþjóð og við 

Rótarýklúbbinn Palpa Tansen í Nepal. Með þessu verkefni er verið að aðstoða sjúkrahúsið í 

Tansen í sjálfbærniverkefni þess sem er margþætt, en þessi hluti snýr að því að byggja 

vatnshreinsistöð við sjúkrahúsið - sjá: http://tansenhospitalwaterproject.com/ Þessi upphæð 

kemur einnig úr DDF (District Designated Fund) sjóði umdæmisins, en það er sá sjóður sem 

myndast í lok hvers ár sem hluti þess fjármagns er klúbbarnir í íslenska umdæminu greiða til 

Rótarýsjóðsins. 

Rótarýklúbburinn Reykjavík International sýndi mikinn metnað með þátttöku klúbbsins í 

Global Grant verkefni í Chennai á Indlandi. Heildarstuðningur umdæmisins sem og 12 

Rótarýklúbba á Íslandi er 15.000 USD. Verið er að leggja síðustu hönd á umsóknina en slíkri 

umsókn fylgir mikil vinna. 

Þá er rétt að geta þess skal þess  að Rótarýklúbburinn á Egilsstöðum hélt áfram að styðja 

fjárhagslega við bakið á námsmanni í Malawi, Issa Bonomali, en hann útskrifaðist sem 

kennari fyrir stuttu. 
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Efnt var til netfundar eða málstofu 14. apríl eða fræðslufundar um Rótarýsjóðinn og 

mikilvægan tilgang hans. með forystufólki á á Zone18.  Þátttaka var góð.     

Á fjarfundi stjórnarinnar í september var rætt um þann viðvarandi frammistöðuvanda 

klúbbanna í heild sinni að ná 50$ markinu á hvern félaga í framlög til Rótarýsjóðanna.  Þó 

sumir klúbbar taki þetta hlutverk sitt af alvöru og festu ár eftir ár eru þeir of margir sem sinna 

lítt eða ekki þessari skyldu Rótarýhreyfingarinnar.  Umdæmisstjóri og Einar sendu í 

sameiningu hvatningarbréf til klúbbanna í þessa veru í apríl.   

 

Skýrsla Tónlistarsjóðs Rótarý starfsárið 2020-2021 

 

Tónlistarsjóður Rótarý á Íslandi var stofnaður 2004 og var fyrsti styrkþegi sjóðsins  Víkingur 

Heiðar Ólafsson, píanóleikari sem hlaut styrkinn 2005. Alls hafa verið veittir 28 styrkir úr 

sjóðnum frá upphafi og eru styrkþegar 16 konur og 12 karlmenn. 

Síðan hefur verið úthlutað árlega úr sjóðnum, ýmist til eins eða tveggja styrkþega í senn. 

Styrknum er ætlað að veita ungu tónlistarfólki, sem skarað hefur fram úr á einhverju sviði 

tónlistar, viðurkenningu í formi fjárstyrks til frekara náms. Styrkurinn er auglýstur árlega og 

tekið fram að hann sé hugsaður fyrir tónlistarfólk sem komið sé í meistaranám á háskólastigi 

og ætli sér að hafa atvinnu af tónlist. Sjóðurinn er í vörslu Rótarýumdæmisins á Íslandi.       

Stjórn sjóðsins skipa fimm Rótarýfélagar úr hinum ýmsu klúbbum landsins, flest tónlistarfólk 

eða fólk sem starfað hefur að tónlist á einhvern hátt. Stjórnin er skipuð til fimm ára en til að 

tryggja stöðuga endurnýjun gengur einn stjórnarmanna úr stjórninni ár hvert og nýr kemur í 

staðinn. Enginn situr lengur í stjórn en fimm ár í senn. 

Í stjórn sjóðsins starfsárið 2020-2021 sátu eftirfarandi félagar: 

Formaður: Stefán Baldursson, Rkl. Borgum, Jón Hlöðver Áskelsson, Rkl. Akureyrar, Heiðrún 

Hákonardóttir, Rkl. Borgum, Sveinn Hjörtur Hjartarson, Rkl. Kópavogs og Kjartan 

Sigurjónsson, Rkl. Borgum. Í lok starfsárs luku þeir Sveinn Hjörtur og Kjartan Sigurjónsson 

stjórnarsetu skv. skipulagsskrá. Nýr umdæmisstjóri hefur skipað Hlín Pétursdóttur Behrens í 

stjórnina og annar nýr félagi verður skipaður í þessum mánuði. 

Ákveðið var að veita tvo styrki í ár eins og reyndar undanfarin ár og nam hvor þeirra 800 

þúsund krónum. Umsækjendum er gert að senda ítarlegar umsóknir með upplýsingum um 

námsferil ásamt nýlegum upptökum og sýnishornum af söng og hljóðfæraleik sínum. 

Umsóknir voru óvenju margar eða 26 talsins ( frá 11 körlum og 15 konum ).  

Sjóðsstjórn var töluverður vandi á höndum þar eð margar afbragðsgóðar umsóknir bárust og 

þurfum við Íslendingar greinilega ekki að kvíða framtíðinni hvað varðar hæfileikafólk á sviði 

tónlistarinnar. Sjóðsstjórn kom sér saman um ákveðið viðmið við mat umsókna, þrengdi lista 

umsækjenda niður í örfá nöfn hver fyrir sig og hófu svo umræður og fundi til að ræða og 
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rökstyðja tillögur sínar nánar. Stjórnin náði einróma samstöðu um þá tvo styrkþega sem valdir 

voru. 

Styrkþegarnir árið 2021 eru: Bryndís Guðjónsdóttir, sópransöngkona og Erna Vala 

Arnardóttir, píanóleikari.   

Bryndís Guðjónsdóttir er 27 ára. Hún stundaði söngnám við Listaháskóla Íslands en hélt 

síðan til Tónlistarháskólans Mozarteum í Salzburg, þar sem hún lauk bakkalárprófi 2019. Hún 

hélt áfram meistaranámi, sem hún lýkur á árinu 2021. Bryndís hefur hlotið fjölda verðlauna 

og viðurkenninga og hefur komið fram bæði í óperusýningum og á tónleikum í Austurríki, 

Þýskalandi og Ítalíu á síðustu misserum. Bryndís var ein af sigurvegurum keppninnar Ungir 

einleikarar 2017 á vegum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og söng með hljómsveitinni 2018 og í 

9.sinfóníu Beethovens með Ungsveit Sinfóníunnar 2019. Hún er komin í úrslit hinnar frægu 

Belvedere-söngkeppni 2021 og hefur verið boðið að syngja Næturdrottninguna á næsta ári 

bæði á tónleikum Sinfóníunnar og í uppfærslu í München.  ( Í sumar hlaut Bryndís svo 

1.verðlaun í alþjóðlegri söngkeppninni á Ítalíu, sem kennd er við Riccardo Zandonai en alls 

tóku þar þátt 150 söngvarar frá 26 löndum ).     

Erna Vala Arnardóttir er 25 ára. Hún lauk bakkalárprófi í píanóleik frá Listaháskóla Íslands 

2017 og lauk síðan meistaragráðu frá Sibelíusarakademíunni í Helsinki. Í báðum þessum 

háskólum hefur hún einnig lagt stund á tónsmíðar. Hún hefur komið fram sem píanóleikari á 

ýmsum tónlistarhátíðum í Evrópu, ma. á Spáni, í Portúgal, Frakklandi, Ítalíu, Belgíu og í 

London og verið einleikari með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Hún hefur unnið til fjölda 

verðlauna og viðurkenninga bæði heim og erlendis. Hún vann EPTA píanókeppnina á Íslandi 

og hlaut 1.verðlaun í keppninni Ungir einleikarar. Árið 2018 hlaut hún heiðursorðuna Hvítu 

rósina, sem forseti Finnlands veitir. Erna Vala stundar nú doktorsnám í píanóleik við USC 

Thornton tónlistarháskólann í Los Angeles. 

Til stóð að styrkþegar ársins, þær Bryndís og Erna Vala kæmu fram á árlegum 

Rótarýtónleikum sem í ár áttu að vera í Hofi á Akureyri en vegna sóttvarnaaðgerða og Covid- 

faraldurs varð að fresta þeim tónleikum og er stefnt að því að halda þá síðar á árinu. 

                 

                                                              Kópavogi 14.september 2021 

                                                                        Stefán Baldursson 

                                                                 form.Tónlistarsjóðs Rótarý 
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Skýrsla Verkefnasjóðs 2020-2021 

Verkefnasjóður Rótarý á Íslandi var stofnaður 1. desember 2019 . 

Tilgangur sjóðsins er að styðja við rótarýklúbba á Íslandi, sem ráðast í verkefni í 

nærumhverfi sínu á sviði umhverfismála, forvarna, mennta, lista, vísinda eða annarra 

samfélagsverkefna, sem falla undir hinar 6 áherslur alþjóðahreyfingar Rótarý.  

Þannig er sjóðnum ætlað að styðja verkefni í nærumhverfi í samstarfi við og að frumkvæði 

rótarýklúbbs.  

Á síðasta starfsári, 2020 – 2021, var opnað fyrir umsóknir  um styrki frá sjóðnum til 

samfélagsverkefna 20. nóvember 2020  Umsóknarfrestur var til 15. janúar 2021.  Ákveðið 

var að stefna að því að  afgreiðsla umsókna lægi fyrir í lok febrúar 2021 og gekk það eftir. 

Allir stjórnarmenn og varamenn tóku þátt í öllum fundum og vinnu á milli funda, en 

fundir voru haldnir rafrænt á Zoom. 

Samtal bárust umsóknir til Verkefnasjóðs að upphæð kr. 5.375.000. 

Ákvörðun var tekin um að hámarks upphæð til úthlutunar til einstakra klúbba yrði kr. 

600.000. Var það gert með tilliti til þess að um 4 millj. kr. voru til úthlutunar að þessu 

sinni.  

 

Samþykkt var að úthluta samtals 4.030.000 kr. til eftirfarandi Rótarýklúbba: 

 

• Rkl. Þinghóll í Kópavogi. Járnofhleðsla í samstarfi við Brynjar Viðarsson 

blóðsjúkdómalækni. Sótt er um kr. 1.495.000.  Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 

600.000. 

• Rkl. Borgir Kópavogi. Stuðningur við fjölskyldur sem standa höllum fæti vegna Covid 

19 í samstarfi við Líknarsjóð Lindarkirkju. Sótt er um kr. 500.000. Samþykkt 

styrkveiting að upphæð kr. 500.000. 

• Rkl. Reykjavík – Austurbær. Stuðningur við aðstandendur þeirra sem glíma við 

sjálfsvígshugsanir eða stunda sjálfskaða í samvinnu við Píetasamtökin. Sótt er um kr. 

500.000.  Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 500.000. 

• Rkl. Hof Garðabæ. Aldingarður æskunnar í samstarfi við Garðyrkufélag Íslands og 

Garðabæ. Sótt er um kr. 300.000. Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 300.000. 

• Rkl. Akureyrar. Trjápallar í Botnsreit í samstarfi við Skógræktarfélag Eyfirðingar. Sótt 

er um kr. 400.000.  Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 400.000. 

• Rkl. Reykjavík – Árbær. Skógræktarverkefni í Þorláksskógi í samstarfi Skógrækt 

ríkisins. Sótt er um kr. 150.000. Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 150.000. 

• Rkl. Ólafsfjarðar. Skönnun á vikulegu fréttabréfi klúbbsins  með fréttum úr firðinum 

(frá 1955) Sótt er um kr. 800.000.  Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 600.000. 

• Rkl. Mosfellssveitar. Reiðskóli fatlaðra í samstarfi við fræðslunefnd fatlaðra hjá 

Hestamannafélaginu Herði í Mosfellsbæ. Sótt er um kr. 180.000. Samþykkt 

styrkveiting að upphæð kr. 180.000. 
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• Rkl. Ísafjarðar. Kaldárskógarlundur í samstarfi við Skógrækarfélag Ísafjarðar. Sótt er 

um kr. 750.000. Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 500.000. 

• Rkl. Reykjavík Breiðholt. Gróðursetning við reit klúbbsins í Heiðmörk. Sótt er um kr. 

50.000. Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 50.000. 

• Rkl. Akraness. Minning Hallbjargar Bjarnadóttur í samvinnu við Tónlistaskóla 

Akraness. Sótt um kr. 250.000. Samþykkt styrkveiting að upphæð kr. 250.000. 

Verkefnasjóður Rótarý á Íslandi:  

 

Knútur Óskarsson, formaður Rkl. Mosfellssveitar 

Esther Guðmundsdóttir, Rkl. Rvík Miðborg 

Jón M. Einarsson Rkl. Héraðsbúa.  

Varamenn: Garðar Eiríksson Rkl. Selfoss og Lára Stefánsdóttir, Rkl. Ólafsfjarðar.  

 

 Skýrsla Verðlauna- og styrktarsjóðs Rótarý á Íslandi starfsárið 2020 – 2021 

Vegna sóttvarna voru fundir stjórnar Verðlauna- og styrktarsjóðs Rótarý á Íslandi starfsárið 

2020/2021 rafærnir. Rótarýfélagar á Akureyri tóku saman og sendu stjórninni samtals níu 

tillögur, sem stjórnin vann úr og lagði mat á, samanber forsendur í skipulagsskrá fyrir 

Verðlauna- og Styrktarsjóð Rótarý á Íslandi. Verkefni stjórnar var að velja mögulega 

styrkþega, meta tillögur og veita völdum aðilum viðurkenningar á Umdæmisþinginu, fyrir 

framúrskarandi eða nýstárlegt framtak, sem unnið er í umdæminu á sviði mennta, lista, 

vísinda eða atvinnumála og að styðja samfélagsverkefni. Staða sjóðsins nú, eins og áður, er 

góð og er það markmið Rótarýumdæmisins að viðhalda þeim stöðugleika með hóflegu árlegu 

framlagi úr sjóðnum.  

Stjórn sjóðsins starfsárið 2020/2021 var skipuð eftirtöldum rótarýfélögum:  

• Jóhanna Ásmundsdóttir, Rótarýklúbbur Akureyrar  

• Jón B. Guðnason formaður, Rótarýklúbbur Keflavíkur  

• Kristján Már Gunnarsson, Rótarýklúbbur Selfoss  

• Lovísa Hallgrímsdóttir, Rótarýklúbbur Mosfellssveitar  

• Margrét Friðriksdóttir, umdæmisstjóri 2010-2011  

Varamenn:  

• Esther Guðmundsdóttir, Rótarýklúbbur Reykjavíkur – Miðborg  

• Magnús Ægir Magnússon, Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar  

Niðurstaða stjórnar starfsárið 2020/2021 var að veita viðurkenningar til tveggja aðila á 

félagasvæði Rótarýklúbbs Akureyrar og ráðstafa til þess samtals 1.000.000 kr., 500.000 kr. til 

hvors aðila. Þessir aðilar voru:  

1. Fjölsmiðjan – vinnusetur fyrir ungt fólk Viðurkenning fyrir framúrskarandi framtak á sviði 

atvinnumála, mennta og samfélagsverkefna. Fjölsmiðjan var stofnuð á Akureyrir 9. júlí 2007 
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og er vinnusetur fyrir ungt fólk sem stendur á krossgötum. Þar gefst ungu fólki m.a. tækifæri 

til að þjálfa sig fyrir almennan vinnumarkað og/eða áframhaldandi nám.  

2. Snjallkennsluvefurinn Viðurkenning fyrir framúrskarandi og nýstárlegt framtak á sviði 

mennta og vísinda. Snjallkennsluvefurinn er vefsíða sem framsýnir kennarar hafa sett sama til 

að hvetja aðra kennara til að stíga fyrstu skrefin í að nýta sér tæknina við kennslu.  

F.h. stjórnar Verðlauna- og styrktarsjóðs Rótarý á Íslandi starfsárið 2020/2021.  

Jón B. Guðnason formaður, Rótarýklúbbi Keflavíkur 

 

Skýrsla Polio Plus nefndar 2020-2021 

Starf Polio Plus nefndar var nánast lamað af Covid - 19 Rótarýárið 2020 - 2021. 

 Nefndina skipuðu líkt og fyrra ár:  

• Ólafur Helgi Kjartansson Rkl. Keflavík, formaður,  

• Halldóra Gyða Matthíasdóttir Rkl. Görðum og  

• Esther Guðmundsdóttir, Rkl. Reykjavík Miðborg.  

Formaður nefndarinnar situr einnig í Rótarýsjóðsnefnd, sem sinnir fleiru en eingöngu Polio Plus. Hann 

var einnig tengiliður Rotary International varðandi Paul Harris Society, en einungis einn íslenskur 

Rótarýfélagi tilheyrir þeim félagsskap samkvæmt sendum tölum.  

Útrýming lömunarveiki á vegum Rotary International hófst 1979 með tilraunaverkefni á Filipseyjum, 

en 3 milljónir barna voru þá bólusettar. Árið 1985 var ákveðið að ýta úr vör átakinu Polio Plus sem 

ætlað er að útrýma lömunarveiki á jarðarkringlunni. Stefnt var að því að því marki yrði náð 2005 fyrir 

16 árum, en þrautin reyndist þung og nú árið 2021 telst lömunarveikifaraldri lokið í Nígeríu. Þá eru 

aðeins tvö ríki eftir Afganistan og Pakistan. Jafnframt er þá ríflega 99% af upphaflegu markmiði náð. 

Enn er þörf framlags frá Rótarýklúbbum í umdæmi 1360, Íslandi. Frá umdæmi 1360, Íslandi bárust 

Rótarýárið 2020-2021 32.472 (2019-2020 bárust alls 16.306,32 USD) dollarar sem svarar til 4.213.000 

íslenskra króna á októbergengi 2021. Fyrir það er þakkað. Alls gáfu 13 klúbbar (2019-2020 voru 

klúbbarnir 8, auk umdæmis) framlag til útrýmingar lömunarveiki, Polio Plus. Til samanburðar má geta 

þess að önnur framlög frá umdæminu í aðra sjóði námu 48.530 (fyrra ár 21.486, 63) dollurum og 

heildin nam 81.002 USD (fyrra ár 37.772,95). Til Polio Plus runnu því rúm 40% (fyrra ár 43,17%) af 

heildargjöf. Það er gott hlutfall en hægt er að gera mun betur ef allir klúbbar myndu leggja Rotary 

Foundation lið. Fáir klúbbar voru heimsóttir vegna Covid-19 og var það miður. Ef fjallað er um 

útrýmingu lömunarveiki kveikir það neista. Einn Rótarýfélagi lagði fram persónulega 2.000 dollara. 

Ákveðin þreyta er í gangi varðandi Polio, sem ljúka átti fyrir rúmlega hálfum öðrum áratug, en nú 

hillir undir lok og 2 lönd eru eftir og þá er gott að rifja upp að 1987 voru tilfellin 350.000 og löndin 

rúmlega 120 sem glímdu við lömunarveiki. Þau eru nú tvö sem enn búa við smit sem eru nokkrir tugir. 

Við Rótarýfélagar megum því ekki tapa sjónum á á mikilvægi þessa stærsta verkefnis sem Rotary 

International hefur tekist á hendur. Við skulum því að halda ótrauð áfram og ljúka þessu stórkostlega 

og metnaðarfulla verkefni og muna að sjóður Bill og Melindu Gates lagði fram á móti framlagi 

íslenskra Rótarýmanna 91.180 dollara.  
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Að lokum þakkar undirritaður sér auðsýnt traust um áratuga skeið varðandi þennan málstað og færir 

íslenskum Rótarýfélögum árnaðar- og velferðaróskir.  

Ólafur Helgi Kjartansson formaður 

 

  

Fjárhagsráð - Upplýsingar um verkefni fjárhagsráðs 2020-2021 

Fjárhagsráð er skipað þremur rótarýfélögum, en í ráðinu eiga sæti Ólafur Nilsson, Eyvindur 

Albertsson og H. Ágúst Jóhannesson.  

Helstu verkefni fjárhagsráðs eru eftirfarandi: 

• Fjárhagsáætlun, yfirferð.  

• Ársreikningur umdæmisins. 

• Ábendingar og tillögur um skipulag reikningshalds og meðferð fjármuna umdæmisins.  

Ráðinu er ætlað að hafa heildaryfirsýn og fylgjast með að fjármál umdæmisins séu í góðu 

horfi á hverjum tíma og koma að ábendingum og athugasemdum til viðkomandi stjórna ef 

ástæða þykir til. Rekstur umdæmisins og meðferð fjármuna umdæmisins er nú í megin 

atriðum í fjórum sjóðum. Á undanförnum árum hafa sjóðirnir verið þrír, þ.e. Umdæmissjóður, 

Verðlauna- og styrktarsjóður og Tónlistarsjóður, en á árinu 2019 var stofnaður nýr sjóður, 

Verkefnasjóður Rótarý á Íslandi. Sérstakar stjórnir fara með stjórn sjóðanna og hafa þeir 

sjálfstæðan fjárhag og bera stjórnir þeirra ábyrgð á fjármálum þeirra. Í ársreikningi 

umdæmisins er gerð grein fyrir hverjum sjóði fyrir sig, bæði rekstri og efnahag, og síðan er 

heildarmyndin birt í samstæðureikningi Rótarýumdæmisins.  

Fyrir byrjun starfsárs hefur fjárhagsráð yfirfarið fjárhagsáætlun fyrir komandi starfsár í nánu 

samstarfi við umdæmisstjóra. Umdæmisráð fól fjárhagsnefnd ásamt gjaldkera umdæmisins að 

yfirfara ávöxtun bankareikninga umdæmisins og var gerð tillaga að nokkrum breytingum til 

þess að auka ávöxtun bankainnstæðna umdæmisins.  

Ársreikningur vegna starfsárs 2020-2021 liggur fyrir og sem fyrr er fjárhagur umdæmisins 

traustur og nam eigið fé sjóða umdæmisins samtals 60,5 mkr. samkvæmt 

samstæðuefnahagsreikningi 30. júní 2021. Þá námu bankainnstæður og verðbréf 

Umdæmissjóðs 12,3 mkr., Verðalauna- og styrktarsjóðs 23,1 mkr., Tónlistarsjóðs 8,3 mkr. og 

Verkefnasjóðs 4,3 mkr. eða samtals 48,0 mkr.  

Umdæmisstjóri hefur fylgst náið með fjármálum umdæmisins og hefur ráðið setið með honum 

fundi bæði um fjárhagsáætlun og fjármálin almennt eins og fram er komið.  

30/9/2021/EA 

 

 


