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1. Alment 
Málsøki, virði, allýsing og loysunarorð í                                                       
Kiwanis rørsluni 

 

Meginregla : 

Bøta um heimin við samvirkandi stuðulstiltøkum um allan heim. 

 

Týdningarmestu virðini : 

• Fylgja endamáli Kiwanis International í øllum viðurskiftum 
• Klubbarnir eru grundvøllurin fyri felags- og stuðulsarbeiði í  
     rørsluni 
• Fremsta mál er at tæna heimsins børnum. 
• Rørslan virðir ymiskar áskoðanir og orðaskifti. 
• Rørslan verjir tørv limanna so hvørt, sum hesin stingur seg upp. 

 

Allýsing: 

Kiwanis er sjálvboðin altjóða felagsskapur, sum hevur til endamáls at 
bøta um heimin við tænastu síni børnunum at frama. 

 

Loysunarorðið hjá Kiwanis: 

Kiwanis hjálpir heimsins børnum. 

 

Loysunarorðini hjá Kiwanis umdøminum Ísland – Føroyar : 

2010-2011  Framgongd, styrki, áræði – ábyrgdin er okkara 

2011-2012   Fleiri hendur gera arbeiðið lættari 



 

2. Inngangur 
 

 

 

Kiwanisrørslan eigur altíð at endurskoða seg sjálva og styrkja seg 
sjálva. Tíðir broytast, og kappingin um limirnar er stór. Til tess at 
betra um framgongdina, krevst ein stevnuleið fyri starvsemi í rørsluni, 
soleiðis at haldast kann á við broyttum skoðanarmálum, ið byggja á 
tað arbeiðið, ið hevur hilnast væl og ikki óttast at gera arbeiðið 
øðrvísi. Kiwanisrørslan hevur útinnt tað góða verkið og stuðlað 
mannarættindum og útinnt ymisk neyðug hjálpararbeiði. Men 
endamálið er ongantíð liðugt, og tað eigur tí áhaldandi at halda fram. 
Vit eiga at finna nýggjar leiðir og betra um tað, ið hevur verið gjørt í 
ljósinum av skiftandi tíðum og royndum. 

Ein stevnuleið er altíð holl at miðja ímóti. Ætlanin við henni er at 
kanna tiltøkini á breiðum grundarlagi, útgreina vandamálini, finna 
loysnir og seta tær í verk. Øll embætisfólk eiga at vita, hvat verður 
væntað av teimum, og hvussu tey eiga at arbeiða. Á tann hátt verður 
arbeiðið í rørsluni ein heild, ið arbeiðir við teim felags endamálum, 
sum rørslan til eina og hvørja tíð setir sær. 

Tað er neyðugt at lýsa tørvin á tiltøkunum, vita hvørji eiga at arbeiða 
við teimum og koma til sættis um niðurstøðurnar. Til tess at fremja 
hetta, krevst, at ein tíðarætlan verður ásett og somuleiðis at áseta, hvør 
eigur at góðtaka niðurstøðurnar, fyri síðani at arbeiða eftir 
teimum.Víst verður á ymsar partar av rørsluni og arbeiði hennara, og 
hvat tørvar til tess at stevna framá. Onkur uppskot, ið verða sett fram,  
krevja kjak, áðrenn endalig semja verður um niðurstøðurnar og 
útinning  av teimum. 



 

 

 

3.Núverandi støðan. 
Heildarmetingin av núverandi støðuni hjá umdøminum er hampiliga 
góð. 

Arbeiðið er veldugt, tiltøkini fjølbroytt, men limatalið má økjast. 

 

• Tað eru umleið 960 virknir limir 
• Tiltøk verða góðkend á umdømistingi 
• K-dagurin hevur í fleiri ár verið fremsta innsavningartiltak 

hjá rørsluni og hevur borið við sær økta viðgerð av m.a. 
sinnissjúkum. 

• Hjálmatiltakið er, eftir at tað varð gjørt til eitt tiltak um alt 
landið, vorðið eitt av fremstu stuðulstiltøkunum og hevur vunnið 
frama bæði innan - og uttanlanda. Gott samarbeiði er við 
Eimskip, ið stuðlar tiltakinum. 

• Tiltakið, Lífsvísir, vernd móti sjálvmorði, hevur verið framt í 
samstarvi við landslæknaembætið. Tørvurin á tiltakinum eigur at 
verða mettur um við atliti til støðuna í samfelagnum. 

• Stuðulsgrunnurin hjá umdøminum hevur vunnið sær sæti og 
letur pening til mong serstøk mál, ið taka seg upp bæði heima og 
úti í heimi. Skjótar avgerðir eru neyðugar. Nevndin í grunninum 
hevur fingið til uppgávu at samskifta við KI-Foundation. Hevur 
samskipanin hjá grunninum gagna? 

• Stívkrampa verkætlanin MNT, Eliminate project er nýggj 
verkætlan í samarbeiði við UNICEF. Verkætlanin byrjaði 
formelt á heimstinginum í Geneve í Sveits. Umdømisstjórnin 



hevur givið stuðulsgrunninum umsitingina av verkætlanini. 
Málið er, at allir klubbar luttaka í ætlanini. 

• Tryggingargrunnurin hjá umdøminum verður væl rikin við 
sjálvstøðugari nevnd. 

• Læran hjá umdøminum hevur verið endurskoðað, soleiðis at hon 
gerst lættari at skilja og gagnar embætisfólkunum í rørsluni 
betri. 

• Arbeitt verður miðvíst at dagføra arbeiðið hjá ungdómsnevndini. 
Ein “byggiendaklubbur” og ein í “burðarliðnum” eru farnir til 
verka. Ungdómsarbeiðið eigur at verða greinað betri. 

• Stovnaðir eru tveir nýggir klubbar. Ein kvinnuklubbi og ein 
gróðurklubbi. 
 
  

 

4. Innara sundurgreiningin 
Arbeiðið í umdøminum er nakað siðbundið. 

Umdømisstjórnarfundir: 

Umdømisstjórnarfundir eru áleið 4 um árið. Í stjórnini sita 12 limir, 
umdømisstjóri, fráfarandi umdømisstjóri, komandi umdømisstjóri, 
uttanlandaskrivari, umdømisskrivari, umdømis-kassameistari og fimm 
økisstjórar, og hava hesir limir atkvøðurætt. Harafturat sita 
nevndarformenn við á fundum, og eru tískil umleið 30 fólk á 
umdømisstjórnarfundi. Fyrrverandi umdømisstjórar fáa eisini 
fundarboð. 

Nýggj økisbroyting verður gjørd starvsárið 2011-2012, og verða økini  
5 í staðin fyri sum nú 6, og koma Føroyar tá at hava sítt egna øki. Fyri 
at økja um sambindingina við Føroyar, ið velja sín økisstjóra, verður 
uttanlandaskrivarin hjá umdøminum sambindingarliðið millum 
umdømistjórnina og Føroyar. 



Skrivstovan hjá umdøminum: 

 
Raksturin av skrivstovuni er altíð ábyrgdin hjá umdømisstjóranum. 
Hóttandi er sølan av húsaognini á Eingjateigi. Støða skal takast til, um 
tað er neyðugt at hava skrivstovu, og skal hetta gerast í samráð við 
klubbarnar. Somuleiðis skal støða takast til, hvussu skjøl hjá 
umdøminum skulu goymast. 
 
  

 

Nevndir í umdøminum: 

Nevndirnar í umdøminum eru nógvar, samsvarandi reglunum hjá KI, 
har mælt verður til serligar undirnevndir í umdøminum. Somuleiðis 
eru nevndir sum til eina og hvørja tíð starvast samsvarandi 
hondbókini hjá umdømisstjórnini. 

 

 
Upplæring hjá umdøminum: 

Upplæring hjá umdøminum er í støðugari menning. Upplæring er fyri 
økistjórar og forsetar á vári, og skrivara og kassameistara á 
umdømistinginum. 

Lærutilfarið er nú teldutøkt og tøkt á heimasíðuni hjá umdøminum. 
Heitt verður á klubbarnar um at søkja sær kunning hjá lærunevndini 
eftir lærutilfari. Lærutilfarið hjá klubbunum í Føroyum hevur verið 
umsett til danskt. Tað er tí at fegnast um, at týðing av tilfari til 
stjórnarskiftið verður týtt til føroyskt. 

 



Stovnan av klubba: 

Tað hevur eydnast at stovna nýggjar klubbar. Stovnan av 
“gróðurklubba” hevur givið góð úrslit. Góðir møguleikar eru at stovna 
fleiri kvinnuklubbar og eisini klubba í høvuðsøkinum. 

 

 

Hækkandi limatal : 

Lítil vøkstur á limatalinum og stórt skifti av limum hava verið eitt 
vandamál. Arbeitt hevur verið við skiftinum, men ikki nóg nógv. Hugt 
hevur verið at ymsum møguleikum og ein er, at nýggir limir royna seg 
í eitt ár, áðrenn teir verða tiknir inn sum limir í klubbanum, og í tí 
tíðarskeiðnum kann hann kunna seg um klubban og rørsluna. Um 
hann tá tekur avgerð um at gerast limur, so er meiri samlíkt, at hann 
verður verandi limur í longri tíð. 

Tað er tikin avgerð um at niðurleggja ta sokallaðu vakstrarnevndina í 
umdøminum. Í hennara stað verður skipað ein 5 manna boðanarnevnd 
og ein 3 manna kvinnunevnd, ið samarbeiða í eitt 3 ára skeið. Í tí 
nýggju økisbroytingini verða 5 øki, og har verða gjørd toymi í 
hvørjum øki, sum verða mannað við øllum valdum forsetum og valda 
økisstjóra. Fulltrúi úr boðanarnevndini stýrir arbeiðnum í toyminum 
ið m.a. skal taka sær av at økja um limatalið. Allir kvinnuklubbarnir 
eru í sama toymi. 

Umdømisting: 

Umdømisting verður hildið einaferð um árið, umleið miðan 
septembur. Umdømistingið er hægsti myndugleiki hjá umdøminum, 
og har skulu takast avgerðir og góðkenningar av tí, sum gjørt hevur 
verið og ætlanir um tað, sum liggur fyri framman. 



Fyrri dagurin á tinginum er avsettur til frágreiðingar hjá verandi 
embætisfólkum, kunningar um nýggju umdømisstjórnina og ætlanir 
hennara, harafturat kunning um verkætlanir. Seinni dagurin er 
avsettur av siðbundnum tingstørvum. 

 

 

 

5.Ytra sundurgreiningin 
Kiwanis er ein jalig ímynd hjá almenninginum, og er henda ímyndin 
virðismikil fyri rørsluna. Kiwanis hevur skapað sær møguleikar fyri 
øking t.d. við K-Lyklinum og hjálmatiltakinum og mongum øðrum 
tiltøkum. Tá klubbar geva stuðulsveitingar, skulu teir duga betri at 
boða fjølmiðlunum frá.Harafturat er tað sera týdningarmikið, at teir 
vísa á arbeiðið, teir gera. Teir eiga eisini at leita sær ráðgeving frá 
fjølmiðlafulltrúanum hjá umdøminum og eisini at senda kunning til 
heimasíðuna hjá Kiwanis.is 

 

6.Styrki, veikleikar,vansir og møguleikar 

 

Styrki: 

Styrkin hjá rørsluni  er ófrávíkiliga fortíðararbeiðið og tað, sum hon 
hevur gjørt í stuðulsmálum og góðkendum landstiltøkum. 

 

• K-dagurin tryggjar á hvørjum ári stuðul til sinnismál 
• Hjálmatiltakið, súkkluhjálmur til øll 7 ára gomul børn í 

landinum. 



• Aðrar góðtiknar landsverkætlanir 
Stívkrampaverkætlanin 
Lífs-vísis verkætlanin 

• Virkin luttøka í altjóðastarvi rørslunnar 
•  Frálíkir limir og góður felagsandi 
•  Frálíkt klubbaarbeiði í umhvørvinum hjá klubbunum. 
•  Jalig framferð – økt limatal 
•  Avgerð umdømisstjórnanna undanfarin ár at styrkja 

fíggjarstøðuna hjá umdøminum, hevur givið góð úrslit. 
• Stuðulsgrunnurin hjá Umdøminum 
• Tryggingargrunnurin hjá Umdøminum 
• Heimasíðan Kiwanis “www kiwanis.is 
• Kiwanistíðindi (Frettir) 

 

 

Veikleikar: 

•  Hækkandi miðalaldur í rørsluni 
•  Ov fáar kvinnur eru í Kiwanis 
•  Endamál ikki tengd at stevnuleið 
•  Miðleys limaútvegan 
•  Vantandi sjónligheit 
•  Vantandi kunning um Kiwanis 
•  Móttøka og upplæring av nýggjum limum 

Vansar: 

•  Kapping við aðrar klubbar og felagsarbeiði 
•  Fíggjartrupulleikar í samfelagnum 
•  Kapping í peningainnsavnan 

 



 

Møguleikar: 

• Seta sjóneykuna á tey málsøki, har Kiwanis arbeiðið stendur seg 
best. 

• Brúka nútímans tøkni, heimasíður v.m. 
•  Kunning í rørsluni við tilknýti til verkætlanir eins og 

hjálmatiltakið og K-dagin. 
• Áherðslu á at økja um limatalið 
• Kreppan skapar møguleikar 
•  Økja um klubbar 
•  Føra áhugamál í klubbaarbeiði 
•  Styrkja sambandið millum lim og klubba. 

 
 

7. Framtíðarútlit, kós og málsøki hjá 
Kiwanisrørsluni 

 
Av og á er tørvur á at meta um støðuna og arbeiðið í umdøminum. 
Hvør tíð hevur brúk fyri nýggjum avbjóðingum.Vit noyðast at fylgja 
væl við teimum hugmyndum, ið settar eru fram av Kiwanis 
International: 

Framtíðarvón KI er økt limatal, soleiðis at í 2015, tá Kiwanis hevur 
100 ára føðingardag, vera ein millión limir í Kiwanis 

Tað krevur, at vit nýta alla ta nýggjastu teldutøknina til at økja um 
samstarvið millum umdømi og klubbarnar. Vit noyðast av sonnum at 
økja um kunningina av arbeiðnum í klubbunum í umdøminum og gera 
rørsluna sjónligari í tí, sum hon ger og gera tað miðvíst. 



Tað er neyðugt í hvørjum umhvørvi at hava ein góðan Kiwanis.Tað 
krevur, at bygt verður á tað besta, sum gjørt er í dag, og sum hevur 
verið,  síðani rørslan byrjaði, men tað krevur broytingar, har nýggir 
hættir verða tiknir í nýtslu, við øktari ávirkan og enn størri 
bjartskygni. 

Kiwanis rørslan er ein sterk tænasturørsla, ið eyðkennir seg við 
teimum málum, sum eru framd, og tað er á tí stýrisvøli, vit til eina og 
hvørja tíð, skulu halda áfram við ávøkstri rørslunnar og gera gott 
betri.  

Kiwanislimir eiga við røttum at verða ernir av verki sínum. 

 

 

 

Á umdømistingi í september 2011 á Hornafirði varð tikin í gildi nýggj 
fyriskipan vegna boðanar - og vakstrarmálum innan Kiwanisrørsluna. 
Verkætlanin er galdandi í 3 ár, frá 2011 – 2014 

• Í boðanarnevndini sita fimm nevndarlimir og trý í 
kvinnunevndini. 

• Umdømisstjórin velur formenn í boðanar- og kvinnunevndir og 
aðrar nevndarlimir í samráð við tær. 

• Boðanarnevndin arbeiðir í tøttum samstarvi við kvinnunevndina 
• Formaður kvinnunevndina situr á fundi í boðanarnevndini. 
• Loyvt er at skifta út ein nevndarlim á hvørjum ári í samráð við 

umdømisstjóran. 
• Sett verða í verk 5 toymi, eitt í hvørjum øki. 
• Ein nevndarmaður hevur ábyrgd av hvørjum toymi. 
• Toymisformenn fáa leiðbeining (fyriskipan) 
• Í leiðbeiningini koma fram : Arbeiðssetningur, skyldur, ætlan og 

endamál.  



• Formaður boðanarnevndini stýrir toymisarbeiðnum. 
• Í hvørjum toymi eru umframt umsjónarmann av toyminum, 

valdur økisstjóri og valdir forsetar í klubbum í økinum. Tað 
fjølmentasta toymið er tískil mannað við 1 valdum økisstjóra og 
10 valdum forsetum umframt umsjónarmanni. 

• Í leiðbeiningini kemur fram fyriskipan av arbeiðslagnum hjá 
hvørjum toymi. 

• Í fíggjarætlanini hjá umdøminum er settur av kostnaður av 
verkætlanini. 

• Niðanfyri er tilskilað, hvussu toymini eru skipað. 
Kvinnuklubbarnir, fýra í tali, verða allir í sama toymi, annars 
verða hinir klubbarnir knýttir at økinum. 

 

• Toymi 1             Freyjuøki  
                           10 klubbar   - valdur økisstjóri – valdir forsetar 

     

• Toymi 2             Søguøki 
                           6 klubbar     - valdur økisstjóri – valdir forsetar 

 

• Toymi 3             Óðinsøki 
                           8 klubbar     - valdur økisstjóri – valdir forsetar 

      

•  Toymi 4            Ægisøki 
                           6 klubbar     - valdur økisstjóri – valdir forsetar 

 

• Toymi 5           Føroyaøki   
                           2 klubbar     -  millumlið hjá umdømisstjórnini 



                                     Kvinnunevndin 

                                    4 klubbar  -     kvinnunevndar fulltrúi – valdir            

                                                           forsetar 

  
 
 
 
 
              
Heimasíðan hjá umdøminum er góður miðil at senda 
upplýsingar til Kiwanis limir. Týdningarmikið er, at síðan 
framhaldandi er livandi og fylgir teimum broytingum, ið tøknin 
býður. Eisini er hon góð hjá limum at goyma tilfar, sum limir 
brúka í sínum arbeiði, so sum lærutilfar og aðrar formularar. 
Gjøgnumgongd av tilfari skal verða reglulig, so tað, sum er á 
síðuni, er so rætt sum gjørligt. 
Klubbunum verður veitt atgongd til at hýsa teirra heimasíðu á 
høvuðssíðuni hjá umdøminum. 
 
Kiwanisfrettir: 
Eitt av málunum hjá umdøminum er at varðveita Kiwanisfrettir. 
Kiwanisfrettir hevur stórt søguligt virði, orsakað av teimum   
upplýsingum og myndum, ið koma fram av virkseminum hjá 
rørsluni. 

 

 

 

 

8  Stevnuleiðar staðfesting 



Til tess at arbeiðið verður meiri miðvíst, krevst ein                      
stevnuleið, sum arbeiðir miðvíst eftir samtyktum endamálum. 

Í framtíðini fara tørvandi punkt at verða sett í arbeiðsrammur. 
Niðanfyri verða tey týdningarmiklastu punktini sett fram, men tað 
verður í hondum stjórnarinnar at fara niður í smálutirnar. 

 

Uppgávan hjá umdømisskrivstovuni: 

Uppgávan hjá skrivstovuni skal verða at tæna 
Kiwanisumdøminum Ísland – Føroyar 

• Raksturin av skrivstovuni skal til eina og hvørju tíð verða 
ábyrgdin hjá umdømisstjóranum. 

 

 

Fyriskipan av upplæring og lærutilfari : 

Upplæring av komandi embætismonnum skal verða hildin sambært 
hondbókini og skipað soleiðis: 

• Upplæring av valda økisstjóranum í mars. 
• Upplæring av valda forseta í apríl, tengd at árligu 

læruráðstevnuni. 
• Upplæring av komandi forseta, kassameistara og skrivara í 

samband við umdømistingið. 
• Tilfarið til upplæringina er hondbókin, ið gjørd er til hesar 

embætismenn. Hondbókin er í teldutøkum formi. 

 

 

 



 

Hondbók umdømisstjórnar: 

Í henni eru arbeiðsreglur fyri embætismenn og nevndir. 

 

Fyriskipan av umdømistingi: 

• Arbeiðsreglurnar hjá tingnevndini og broytingar vórðu 
samtyktar á umdømistingi í 2003. Í arbeiðsreglunum er 
fyriskipanin av umdømistingi. 

• Staðseting av umdømistingi fer fram eftir reglugerð um 
staðarval, ið samtykt varð á umdømistingi í 2005. 

 

Fyriskipan av umdømisstjórnarfundum: 

Minst  2 fundir skulu vera um árið, men sum oftast verða hildnir 4 
fundir árliga. Fyriskipanin er nærri umrødd av umdømisstjórnini á 
hvørjum ári. Umdømisstjórnin røkir fyrisitingarráðið, sum er mannað 
við : Fráfarandi umdømisstjóra, umdømisstjóra, komandi 
umdømisstjóra, valdum umdømisstjóra,  skrivara, uttanlandaskrivara 
og kassameistara. Fundir verða hildnir minst einaferð um mánaðin og 
fylgja málum á umdømisstjórnarfundi. 

 

Økir: 

Uppskot um broytingar vórðu lagdar fram á umdømistingi í Kópavági 
í september 2010 og samtykt er nýtt økisbýti, ið tekur gildi eftir lokið 
umdømisting í Hornafirði í september 2011. 

Størstu broytingarnar eru hesar: Økini eru fækkað úr 6 og niður í 5 
øki. Edduøki og Tórsøki eru løgd saman í nýtt øki, við navninum 
Freyjuøki. Føroyar verða nýtt øki við klubbunum úr Føroyum. 



Økini verða framyvir: Freyjuøki við 10 klubbum, Føroyaøki við 3 
klubbum, Grettisøki var lagt saman við Óðins-og Søguøkinum. 
Søguøki við 6 klubbum, Óðinsøki við 9 klubbum og Ægisøki við 8 
klubbum. 

 

Fyriskipan av økisráðsfundum: 

• Tal av fundum er ójavnt millum økini. 
• Fyriskipan av fundum verður avgjørt av viðkomandi økisstjórn. 
• Økisráðsfundir kunnu brúkast til upplæring 
• Fundur verður, um ynskiligt er, at limir møta til økisfund. 

 

Samsvarandi limatal: 

Vit mugu viðlíkahalda tørvin av limatalinum hjá Kiwanisrørsluni í 
einum felags datagrunni. Í hvørjum klubba verður fyriskipað eitt 
millumlið, ið hevur ábyrgd av at kanna limatalið regluliga og geva 
upplýsingar av limatalinum í umdøminum víðari til umsjónarmannin. 
Datagrunnurin gevur ein higartil ósæddan møguleika til upplýsingar 
og stuðlar heimsstjórnina, so allar frágreiðingar verða teldutøkar um 
fá ár. 

Við hesari broyting verður best tryggjað, at limatalið er rætt. Reglulig 
uppfylgjan tryggjar eini betri samskipan av røttum limatali. 

 

 

 

Viðurkenningar: 

• Fyrimyndarklubbi. Á umdømistingi verður veitt viðurkenning til 
fyrimyndarklubba sambært samtyktari ávísing. 



• Fjølmiðlabikarið verður veitt fyri tað mest áhugaverdu 
fjølmiðlakunningina. 

• Viðurkenning fyri mest áhugaverda stuðulstiltak. 
• Viðurkenning skal gevast vegna limaøking í samsvari við 

avgerð KI. 
• Heimild til tess at geva viðurkenning til gott íkast til málsevni í 

samband við endamálið hjá Kiwanis. 
 

Grunnar: 

• Stuðulsgrunnur KIF (Kiwanis International Foundation) 
• Stuðulsgrunnurin hjá umdøminum 
• Tryggingargrunnur Kiwanis 

 

Fíggjarmál: 

Fíggjarnevndin hevur arbeitt væl undanfarin ár og víst framgongd. 

 
 
 
 
9.  Verkætlan 
 

2011-2012: 

• Boðanarnevndin fyrireikar ætlan, ið inniheldur tilgongd og 
endamál nevndarinnar við serligum atliti til at økja um limatalið 
og at stovna nýggjar klubbar. Fulltrúar úr nevndini vitja klubbar 
og økisráðsfundir og kunna um ætlanir sínar. Gerast skal ein 3 
ára ætlan. 

• Upplærunevndin vitjar klubbar og leggur áherðslu sína á innara  



arbeiðið í klubbanum við yvirskriftini “10 mátar at gera góðan 
klubba betri”. 

• Økt samband við klubbarnar í Føroyum og nýtt øki í Føroyum. 
Arbeitt verður við at týða lærutilfar til føroyingar. 

• Umdømisstjórnin kannar fyrimunir og vansar við altjóða 
samstarvi, sum rørslan luttekur í og kostnaðin av hesum. 

• Skipa K-dagsnevnd 
• Seta stevnu/rammuætlan fyri ungdómsarbeiði rørslunnar. 
• MNT verkevni er stórmál fyri næstu 5 árini. Gera kravda ætlan í 

samvinnu við stuðulsgrunnin um, hvussu vit arbeiða við 
verkevnunum, og hvussu samstarvið við Unicef verður háttað. 

• Teldutøknunevndin hjá rørsluni setir sær mál og 
framtíðarætlanir í tøknumálum rørslunnar og endurskoðar aðrar 
møguleikar í samskiftinum. 

• Kunning og hugmyndir av rørsluni mugu gerast betri. 
Upplýsingar-og blaðfulltrúi skal arbeiða við at kanna, um vit eru 
á rættari leið, og hvat má betrast viðvíkjandi hugmyndum og 
kunning av rørsluni. 

• Lógarnevndin endurskoðar klubbalógirnar og samsvarar lógirnar 
við altjóða lógirnar. Umhugsar tørvin at týða umdømislógina til 
føroyskt. 

2012-2013: 

• Endurskoða  og eftirmeta tær ætlanir, ið áherðsla varð løgd á í 
2011-2012. 

• Miðja ímóti, at limatalið er farið upp um 1000 hetta starvsárið. 
• Brúka møguleikan at økja um kvinnuskaran í rørsluni, nú ein 

kvinna á fyrsta sinni tekur við embætinum sum umdømisstjóri.   
• Fyrireika fagnaðin, at rørslan í Íslandi verður 50 ár í 2014, 

og at tað í 2015 eru 100 ár liðin, síðani rørslan varð stovnað. 

 



2013 – 2014: 

• K-dagur 
• Endurskoða og fyrireika nýggja stevnuleið fyri Kiwanisrørsluna. 

 
 
 
 
 
 
Umsett úr íslendskum til føroyskt 
 
Elin Joensen 
Økisstjóri í Føroya-økinum 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
	  


