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Forsendur 
Kiwanisfélagarnir eru hornsteinar Kiwanishreyfingarinnar. Grundvallaratriði er að sérhver félagi sé 

reiðubúinn til þjónustu. Fyrirmyndarviðmið starfsárið 2016-2017 byggja á því að viðurkenna félaga, 

klúbba og svæði sem að ná árangri í;  

-að auka starf í þágu barna, 

-að styrkja innra starf klúbb síns 

-að auka sýnileika Kiwanishreyfingarnar út á við 

-að þroska leiðtogahæfileika allra Kiwanisfélaga, 

-að efla þátttöku í  þjónustuverkefnum,  

-að stuðla að félagafjölgun í hreyfingunni. 

 

Fyrirmyndarfélagi 
 

Klúbbforseti staðfestir nöfn þeirra félaga sem eiga tilkall til þess að kallast “Fyrirmyndarfélagi” til 

umdæmisritara og svæðisstjóra. Skilyrði tilnefningar eru: 

- að gerast meðmælandi tveggja nýrra Kiwanisfélaga  

- að sækja svæðisráðstefnur og/eða umdæmisþing, Evrópu- eða heimsþing eða taka þátt í 

- annarri boðaðri fræðslu í umdæmi, svæði eða klúbbi. 

- að taka þátt í a.m.k. 3 þjónustuverkefnum undir merkjum Kiwanis 

 

Viðurkenning  „Fyrirmyndarfélaga” 

Útnefndir “Fyrirmyndarfélagar”  fá viðurkenningu á umdæmisþingi árið 2017 

 

Fyrirmyndarklúbbur 
Til að hljóta tilnefningu verður klúbburinn að skara framúr í þjónustu, innra starfi, leiðtogafræðslu og 

sýnisleika klúbbsins út á við. 

 

Þjónustuverkefni 

► Klúbburinn tekur þátt í þjónustuverkefni undir kjörorðunum “Hjálpum börnum heimsins”, t.d. 

Hjálmaverkefni, K-degi og/eða öðrum þjónustuverkefnum Kiwanis á heims-, umdæmis-, svæðis- eða 

klúbbvísu. (25 stig)  

►Klúbburinn leggur sem svarar $5 á félaga í KIF ($100 lágmark frá klúbb) eða styrkir Styrktarsjóð 

umdæmisins á afgerandi hátt (15 stig ) 

 

Leiðtogafræðsla 

►Allir nýir félagar klúbbsins gangist undir skipulagða nýliðafræðslu (10 stig) 

►Embættismenn (forseti, og ritari ) klúbbsins sæki boðaða leiðtogafræðslu áður en þeir taka við 

embætti (30 stig – 15 fyrir hvern embættismann) 

►Fulltrúi(ar) klúbbsins sækja tvo af fimm eftirtalinna viðburða: 

 svæðisráðstefnur, fræðsluráðstefnu, stefnumálafund, umdæmisþing, Evrópu- eða heimsþing  (30 stig 

fyrir 3, 20 stig fyrir 2 og 10 fyrir 1) 

 



Fjölgun  

►Klúbburinn stendur að stofnun á  nýjum hefðbundnum  Kiwanisklúbbi (20 stig) 

►Í lok ágúst eru skv. skýrslum umdæmisritara klúbbfélagar fleiri en við upphaf þess 

1 félaga – 10 stig  

2 félögum -  20 stig 

3 félögum-  30 stig  

5 félögum  -  10 aukastig 

Hér er miðað við ágúst lok þannig að hægt verði að afhenda viðurkenningar fyrirmyndarklúbba á 

umdæmisþingi. Ef í ágúst og septemberskýrslur leiða í ljós klúbbur hafi fjölgað  og náð  tilskyldum 

stigafjölda hljóta þeir að sjálfsögðu útnefningu, en eftirá. 

 

Heimsókn 
►Klúbburinn fer í skipulagða heimsókn til annars klúbbs með lágmarki 3 félaga eða 20% af 

klúbbfélögum   (15 stig ) 

 

Sýnileiki 

 
►Klúbburinn birtir greinar í fjölmiðlum 15 stig, gefur út tímarit/blað 15 stig 
 

Viðurkenningin „Fyrirmyndarklúbbur” 

Nái Kiwanisklúbbur samtals 100 stigum á hann rétt að hljóta útnefningu sem fyrirmyndarklúbbur  og 

tilhlýðilegar viðurkenningar til marks um árangur klúbbsins. Klúbburinn hlýtur merkið 

„Fyrirmyndarklúbbur”. 

 

Fyrirmyndarsvæðisstjóri 
Svæðinu hlotnast viðurkenning sem endurspeglar sameiginlega frammistöðu svæðisklúbba. 

 

Viðurkenning „Fyrirmyndarsvæðisstjóra” 

 

Ef 50% svæðisklúbba eru útnefndir „Fyrirmyndarklúbbur” þá fær svæðisstjóri heiðursskjal frá 

umdæmisstjóra og verður skrýddur barmmerki “Fyrirmyndarsvæðisstjóri” til marks um árangur 

svæðisins auk þess að fá áletraðan platta. 

 

Nánar: 
Félagafjöldi (upphafs- og lokatala)  miðast við félagataölu 1. október og 30 september  staðfestur af 

umdæmisritara. Undir engum kringumstæðum verður dagsetningum breytt 

 

Til að vera gjaldgengur til Fyrirmyndarviðurkenningar verður klúbbur að standa í skilum með öll  

gjöld til umdæmis og KI og hafa staðið skil á öllum mánaðarskýrslum og mætt í fræðslu 

 

Nýir klúbbar sem hefja göngu sína á starfsárinu 2016-2017 eru ekki gjaldgengir til ofantaldara 

viðurkenninga 

 

 


