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Umdæmisstjórn 2012-2013 
Hjördís Harðardóttir umdæmisstjóri 

Dröfn Sveinsdóttir kjörumdæmisstjóri 

Ragnar Örn Pétursson fráfarandi umdæmisstjóri 

Hörður Baldvinsson umdæmisritari  

Guðbjörg B. Pálsdóttir umdæmisféhirðir 

Tómas Sveinsson erlendur ritari 

Hörður Mar svæðisstjóri Freyjusvæðis 

Petur í Hoyvik svæðisstjóri Færeyjasvæðis 

Pétur J. Hákonarson svæðisstjóri Sögusvæðis 

Gunnsteinn Björnsson svæðisstjóri Óðinssvæðis 

Konráð Konráðsson svæðisstjóri Ægissvæðis 

 
 
   

Kiwanis 
Umdæmið Ísland Færeyjar 

Kiwanishjarta er allt sem þarf 



Nefnarformenn 2012 – 2013 
Fræðslunefnd  Hildisif Björgvinsdóttir  
Ritstjóri Kiwanisfrétta, Óskar Guðjónsson 
Laga – og ályktananefnd, Ástbjörn Egilsson 
Umdæmisþingnefnd, Þyrí Marta Baldursdóttir 
Styrktarsjóður / KIF, Björn Ágúst Sigurjónsson 
Hjálmanefnd, Guðmundur Oddgeir Indriðason 
Stefnumótunarnefnd, Hjördís Harðardóttir 
Ferðanefnd 
Kvennanefnd , Hildur Valsdóttir  
Útbreiðslu – og fjölgunarnefnd, Gunnlaugur Kristjánsson 
Ungliðanefnd – Óskar Guðjónsson 
Internetnefnd – Tómas  Sveinsson 
Fjárhagsnefnd –  Arnór L. Pálsson 
Tryggingarsjóður – Guðmundur Óli Ólafsson 
Tengiliður við gagnagrunn KI – Konráð Konáðsson 
Tengiliður við Einherja – Mattías G. Pétursson 

 
 
 

Kiwanis 
Umdæmið Ísland Færeyjar 

Kiwanishjarta er allt sem þarf  



 

 

 
 
 
   

Kiwanis 
Umdæmið Ísland Færeyjar 

Kiwanishjarta er allt sem þarf  

 

Umdæmisstjórnarfundir 2012-2013 

 

14 september 2012 Keflavík 

19 janúar 2013, Reykjavík 

13 apríl 2013, Reykjavík 

13 september 2013 Hafnarfjörður 



 Svæðisráðstefnur 
Freyjusvæði 

Færeyjasvæði 

Óðinssvæði 

Sögðusvæði 

Ægissvæði 
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 Umdæmisþing 2013 

Hafnarfirði 

 Kaplakrika  

13 – 15 september 

Sólborg 

Eldborg 

Hraunborg 
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Evrópuþing  2013 

     Berlín, þýskalandi 

30 maí – 2 júní 

 

   Heimsþing 2013 

Vancouver 

27-29 júní 
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Kiwanishjartað er allt sem þarf 

• Sér um fjármál klúbbsins. 

• Vinnur fjárhagsáætlun og fær hana samþykkta. Hana þarf að 
samþykkja fyrir 15. okt. og senda með októberskýrslu til svæðistjóra 
og umdæmisritara. Gott að hafa áætlun sem borin er saman við 
rauntölur líðandi tímabils. 

• Heldur bókhald og greiðir reikninga í samræmi við fjárhagsáætlun.   

• Skýrir frá fjárhagsstöðu klúbbsins þegar þess er óskað. 

Skyldur féhirðis : 



        

   

Kiwanishjartað er allt sem þarf 

Erlendu og innlendu gjöldin 
 

 

 
• Svæðisstjórar munu fá senda lista yfir þá klúbba sem eru í skuld við 

KI-KIEF og íslenska umdæmið. 

• Þeir ættu þá strax að hafa samband við þá klúbba sem eru skráðir í 
skuld. 

• Klúbbar í vanskilum með erlendu gjöldin lenda í ýmsum vandræðum 
– Evrópu/Heimsþing –CS-CR-endurinntökugjald 

•  Við ætlum ekki að láta þetta gerast. Stefnum að því að hafa ávallt 
allt greitt á tilsettum tíma, það léttir verk allra. 

 



• Byrjunarverkefni svæðisstjórans  

 

• Ákveða svæðisráðstefnur næsta árs 

• Koma á sambandi við verðandi forseta og ritara 

• Ákveða stjórnarskipti í samráði við verðandi forseta 

• Funda með svæðisráði og ákveða  málefni  svæðisráðstefna næsta 

árs 

• Undirbúa þátt sinn í fræðslu forseta 

• Kynna sér vel lög umdæmis og klúbba. 

• Kynna sér  gögn svæðisstjóra á heimasíðu umdæmissins 
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 Ganga frá stjórnarskiptafundi við svæðisstjórann.  Jafnframt  

 að sjá til þess að embættismerki séu til í  klúbbnum. Bæði   

 fyrir  nýja og fráfarandi  embættismenn 

 Fjárhagsáætlun sé tilbúin og samþykkt fyrir 1.  nóvember   

 2011. 

 Fjárhagsáætlun þarf að berast svæðisstjóra með      

 októberskýrslu. 

 Fjárhagsáætlun á að vera tvískipt: Félagssjóður og     

  styrktarsjóður. 

 Gera ráð fyrir eftirfarandi í fjárhagsáætlun:                  

 a)Kostnaður vegna forseta á svæðisráðsfundi og      

 afmælisfundi.  b) Kostnaður vegna ritara á        

 svæðisráðsfundi.  c) Kostnaður vegna gjafa til klúbba    

 sem eiga stórafmæli      (5, 10, 15 ára o.s.frv.). 
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Skipa formenn nefnda og tilnefnda nefndarmenn  í     

samráði við þá. 

Sjá til þess að félagatal sé leiðrétt og frágengið. Senda 

til umdæmisins, ásamt mynd af forseta. 

 

Ekki hika við að breyta til, ef þú heldur að það hafi 

jákvæð áhrif.  

 



Svæðisráðstefnur 
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FUNDARBOÐ 

Fundur verður haldinn í svæðisstjórn Ægissvæðis, 

laugardaginn 28. mars 2004         Kiwanishúsinu 

Helluhrauni 22, kl. 10:00 

Dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta fundar borin upp 

2.  Skýrsla svæðisstjóra 

3. Skýrslur forseta um starfið í klúbbunum 

4. Börnin fyrst og fremst 

5.  Joð-verkefnið 

6.  Önnur mál 
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Kiwanisklúbburinn__________________ 

_____________________fundur Nr. fundar_______ 

haldinn þann ________________ árið_____________ 
 

Dagskrá: 

.    Fundarsetning 

.    Dagskrá fundarins 

.    Móttökunefnd kynnir mætingu 

.    Fundargerð fundar nr. _________ lesin 

.    Kaffi / Matarhlé 

.    Bréf sem borist hafa 

.    _________________________________ 

.    _________________________________ 

.    _________________________________ 

.  Önnur Mál 

.  Móttökunefnd kynnir lokamætingu 

.  Siðameistari 

.  Fundarslit 



Fundarstjóri þarf að hafa í huga 

 

1. Að kunna góð skil á lögum. 

2. Hann þarf að vera röggsamur og ákveðinn. 

3. Hann skal vera reiðubúinn að athuga réttlátar ábendingar fundarmanna. 

4. Hann verður að vera hlutlaus og tekur því ekki þátt í málflutningi. Sjái hann nauðsyn á að 

taka til máls, þá skal hann afhenda öðrum fundarstjórn á meðan. 

5. Vegna hlutleysis, hafa margir þá reglu, sem fundarstjórar, að taka ekki þátt í opinni 

atkvæðagreiðslu. 

6. Fundarstjóri getur ef ókyrrð er, þurft að beita verulegri ákveðni til að kveða niður læti eða 

skarkala, láti fundarmenn ekki segjast við tilmæli, hefur hann vald til að fresta fundi þar til 

kyrrð hefur komist á. 
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Ávarp á fundum 
Ávörp miðast við embætti og skulu vera í ákveðinni röð, eins og sýnt er 

hér að neðan: 

 

Forseti viðkomandi klúbbs, eða fundarstjóri ef annar en forsetinn, er ávallt ávarpaður fyrst. 

Ef fundarstjóri stýrir fundi, þá er forseti ávarpaður í öðru ávarpi. 

Það nægir að forseti (svæðisstjóri)/fundarstjóri ávarpi gesti með virðingarheitum í upphafi 

fundar.  Þeir sem á eftir koma þurfa þá aðeins að ávarpa forseta (svæðisstjóra)/fundarstjóra og 

síðan gesti og félaga. 

Ef einhver embættismaður Kiwanis er fyrirlesari, er hann ávalt ávarpaður með embættistitli. 
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Ávörp á fundum 

Ávörp á Kiwanisfundum og (svæðis)ráðstefnum: 
1. Fundarstjóri/Forseti (Svæðisstjóri) 

2. Forseti (Svæðisstjóri) 

3. Umdæmisstjóri 

4. Evrópuforseti 

5. Kjörumdæmisstjóri 

6. Fráfarandi umdæmisstjóri 

7. Umdæmisritari 

8. Umdæmisféhirðir 

9. Svæðisstjóri 

10. Aðrir embættismenn umdæmisins 

11. Forsetar í öðrum klúbbum 

12. Gestir 

13. Kiwanisfélagar 
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Það nægir að forseti (svæðisstjóri)/fundarstjóri  

ávarpi gesti með virðingarheitum í upphafi fundar.  Þeir sem á 

eftir koma þurfa þá aðeins að ávarpa forseta 

(svæðisstjóra)/fundarstjóra og síðan gesti og félaga. 
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Að biðja um orðið 
• Vilji  maður tala sýnir maður það með því að lyfta hendinni eða á einhvern 

annan hátt sem fundarstjóri hefur tilkynnt. 

• Ef fleiri en einn hafa beðið um orðið gilda vissar sérreglur: 

 

• Sá aðili sem hefur borið fram tillögu á rétt á að fá orðið fyrstur. Jafnvel þótt hann 

sé síðastur í röðinni af þeim sem hafa beðið um orðið. 

• Enginn fær að taka til máls tvívegis um sama efni, áður en allir þeir, sem beðið 

hafa um orðið hafa talað einu sinni. 

• Fundarstjóri hefur ótakmarkaðan rétt á að raða ræðumönnum þannig niður að 

sem mest jafnvægi sé í umræðum. (Bæði með og móti sitt og hvað). 
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Aðaltillögur 

Komi fram fleiri en ein aðaltillaga í sama máli er rétt og hagkvæmt að ræða 

þær samtímis og afgreiða þær síðan. 

Reglan er sú að tillaga sem gengur lengra hefur forgang til afgreiðslu og skal 

tekin til afgreiðslu á undan hinni. 

Séu tvær tillögur nokkuð samhljóða eru þær teknar til afgreiðslu eftir þeirri 

röð sem þær berast. Sé fyrri tillagan samþykkt fellur sjálfkrafa niður sú sem 

gengur skemur. 
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Breytingartillögur 

 

Lögð hefur verið fram breytingartillaga við 

aðaltillögu. (Opna umræður). Fyrst er 

breytingartillagan tekin fyrir síðan aðaltillagan með 

áorðnum breytingum ef breytingartillagan hefur 

verið samþykkt. 
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Breytingartillaga við breytingartillögu 
 

Þegar breytingartillaga við breytingartillögu hefur verið lögð 

fram (opna umræður) er breytingartillaga við breytingartillögu 

tekin fyrir og borin undir atkvæði. 

Síðan er tekin fyrir breytingartillaga við aðaltillögu með 

áorðnum breytingum ef breytingartillaga við breytingartillögu 

hefur verið samþykkt. 

Að lokum er aðaltillagan tekin til atkvæða með áorðnum 

breytingum ef breytingartillagan hefur verið samþykkt. 

Þriðja stigs breytingartillögur eru ekki leyfðar. 
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 • Taka þarf vel á móti embættismönnum 

hreyfingarinnar  t.d. við stjórnarskipti og 

eða í opinberum heimsóknum. 

 

• Embættismenn eru félagar en ekki 

embættismenn á fundum í sínum klúbb, 

nema þeir komi í opinberum 

erindagjörðum. 
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Bjöllu- og keðjunotkun 

Bjallan er notuð þegar svæðisstjóri eða forseti tilkynnir eitthvað, t.d.: 

    Setningu og slit funda 

   Frestun fundar og þegar fundi er fram haldið 

    Þegar tilkynnt er um ákvarðarnir t.d. um styrkveitingar og fjáraflanir 

   Niðurstöður atkvæðagreiðslu 

   Litla bjallan er notuð til að kalla til fundar og minna félaga á að hafa hljótt á fundi 
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Keðjan er notuð: 

   Allstaðar þar sem svæðisstjóri- forseti kemur fram í nafni embættis: 

   Á fundum 

   Í heimsóknum í klúbba 

   Á svæðisráðstefnum og öðrum ráðstefnum 

   Á Afmælis- og Vígsluhátíðum og öðrum hátíðum 

   Við afhendingu gjafa. 

   Á Umdæmisþingi 

   Svæðisstjóri skal taka keðju niður strax að athöfn lokinni 
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Heimsókn í klúbba 

1. Skipuleggja heimsóknir 

2. Að vera inná fundardagskrá klúbbsins 

3. Stjórnarskipti og inntaka nýrra félaga 

4. Afmæli 

5. Sem fyrirlesari um hreyfinguna 

6. Hvetja félaga í klúbbnum til starfa 

7. Grípa inn í starf klúbba sem ekki ganga vel 

8. Vera jákvæður og alltaf tilbúinn 



 

Að lokum þökkum við ykkur fyrir að mæta í fræðslu  

og óskum ykkur velfarnaðar á komandi starfsári 

 Munið  

Kiwanishjarta er allt sem þarf 
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