
Fræðsluefni forseta. 

 

Eflum starf og vináttu. 



Um Kiwanis 

• Alþjóðahreyfing stofnuð í Detroit 1915 

• Kiwanis í Evrópu 1963 

• Kiwanis á Íslandi stofnað 1964 Hekla 

 

• Umdæmisstjórn . Umdæmisstjóri, ritari , 
gjaldkeri, erlendur ritari , verðandi og 
fráfarandi umdæmisstjóri ásamt 5 
svæðisstjórum. 

Eflum starf og vináttu. 



Um Kiwanis 

• Umdæmisstjórn 

• Svæðisstjórnir  

• Klúbbar 

• Félagar 

Eflum starf og vináttu. 



Hvað er Kiwanis? 

• Stutta og auðvelda svarið er. 

 

• Kiwanis er alheimssamtök sjálfboðaliða sem 
hafa að markmiði að bæta heiminn með 
þjónustu í þágu barna. 

 

Eflum starf og vináttu. 



Kjörorð Umdæmisstjórnar 2014 - 2015 

• Kjörorð umdæmisstjórnar 2014-2015 

• District Board Motto 

• EFLUM STARF OG VINÁTTU 

 

• Markmið umdæmisins starfsárið 2014-2015 

• District Goals 

•  Gerum það sem við getum 

• Með því sem við höfum 

• Og þar sem við erum. 

 

Eflum starf og vináttu 5 



 

Fjármál og form. 

Eflum starf og vináttu. 

Fræðsla forseta að vori 



Eflum starf og vináttu 

     Umdæmisféhirðir lætur svæðisstjóra vita ef innlend og erlend 

gjöld falla í eindaga sem við ætlum ekki að láta gerast. Stefnum 

að því að hafa ávalt allt greitt á tilsettum tíma, það léttir verk 

allra. 

•  Svæðisstjóri hefur þá samband við forseta/gjaldkera 

viðkomandi klúbbs ef þess þarf. 

Samskipti féhirðis við svæðisstjóra: 
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• Fyrir 15. október skal vera búið að samþykkja 
fjárhagsáætlun í klúbbunum. Hún er send 
umdæmisritara og svæðisstjóra með októberskýrslu. 

• 1. nóvember er gjaldagi 60%  umdæmisgjalda og 
árgjalds Kiwanisfrétta. Miðað er við félagafjölda 30. 
september. Eindagi er 1. desember. Gjöldin eru ákveðin 
samkvæmt fjárhagsáætlun. Upphæðirnar fyrir 2014-
2015 verða lagðar fyrir umdæmisstjórnarfund 5. apríl 
n.k.  

Eflum starf og vináttu 

Mikilvægar dagsetningar og atriði: 
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Mikilvægar dagsetningar og atriði: 
 

• KI og KIEF sendir reikning vegna erlendra gjalda til ritara 
klúbba. Féhirðir verður að minna ritara á að skila sér 
reikningum frá KI og KIEF. Greitt er inná reikning KI í 
Belgíu. Munar eftir að setja númer klúbbs á bankagreiðslu. 

 

• Féhirðir umdæmisins sendir greiðsluseðla á heimabanka og 
til féhirðis viðkomandi klúbbs fyrir gjöldum umdæmisins og 
Kiwanisfrétta 

Eflum starf og vináttu 

Fræðsla svæðisstjóra 2014 
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Fræðsla svæðisstjóra 2014 
 

Erlendu og innlendu gjöldin 

 

• Klúbbar sem greiða ekki innlendu gjöldin og eða þinggjöld 

hafa ekki rétt á að skipa fulltrúa á umdæmisþing eða útnefna 

fulltrúa til kjörs kjörumdæmsisstjóra. 

• Klúbbar í vanskilum með erlend gjöld lenda í ýmsum 

vandræðum – Evrópu/Heimsþing –endurinntökugjald eftir árs 

vanskil. 

Eflum starf og vináttu 10 



Gott tímabil : 

    Sameinumst öll um að gera þetta ár sem við erum í embættum okkar 

sem allra skemmtilegast og berum stolt þau embættismerki sem við 

fáum. Notum þetta ár til að kynnast enn meira af frábæru Kiwanisfólki 

og láta gott af okkur leiða. 

    Sjáumst hress á Þinginu í Kópavogi. 

Eflum starf og vináttu 

Fræðsla svæðisstjóra 2014 
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• Umdæmisféhirðir 
District Treasurer 

•   

• Eyþór K. Einarsson 
Leirubakki 22,109 Reykjavík 
Hs 453-6879 gsm 665-7676 
Netfang: umdaemisfehirdir@kiwanis.is 
Kiwanisklúbburinn Eldey 

12 

Fræðsla svæðisstjóra 2014 

Eflum starf og vináttu 



Fræðsla forseta vor 2014 

Samskipti við umdæmisritara 

Eflum starf og vináttu. 



Aðeins um starf umdæmisritara 
 

• Helstu störf umdæmisritara: 
– Halda utan um mánaðarskýrslur frá klúbbum 

 

– Að taka reglulega saman tölulegt yfirlit skýrslna og leggja 
fyrir umdæmisstjórn 

 

– Fylgjast með að félagafjöldi sé rétt skráður á hverjum 
tíma 

 

– Að bera ábyrgð á útgáfu félagatals – Hvíta bókin 

 

– Fundargerðir  

 

Eflum starf og vináttu. 



Fræðsluefni forseta. 

Eflum starf og vináttu. 

• Við erum mörg ný og öll að læra. 

• Ég þarf ykkar aðstoð við að passa að 
klúbbarnir skili skýrslum á réttum tíma fyrir 
10. hvers mánaðar, safna má 
sumarskýrslunum saman og skila þeim fyrir 
10. september.  

• Athuga  maí skýrsla skilast 10 júní. 

 



Skyldur ritara sem snúa að umdæminu: 

  
• Ritari klúbbsins þarf oft aðstoð forseta við að muna 

allt sem skiptir máli. 
 

– Mánaðarskýrsla – senda til umdæmisritara og 
svæðisstjóra (Gæti verið góð regla að senda líka á 
forsetan) 

 

– Mánaðarskýrslum á að skila fyrir 10. hvers mánaðar ! 

 

– Sumarskýrslum má skila í einni skýrslu fyrir 10. 
september.  Muna skila maískýrslu. 
 
 

 

Eflum starf og vináttu. 



Forsetinn er líka verkstjóri 

– Fjárhagsáætlun klúbbsins á að fylgja október 
skýrslu 

 

– Muna láta tengilið við félagatal vita og skrá þetta í 
gagnagrunninn. 

 

– Hver klúbbur á að hafa tengilið við félagatal. Hann 
getur gert skráninguna rafrænt. 

 

 

Eflum starf og vináttu. 



Dagsetningar 

• Muna uppfæra félagatal jafnóðum. 

• 30.september erlend gjöld miða við þennan 
dag. 

• 31. desember Þinggjald miðast við þennan dag 

• Konráð klárar 

Eflum starf og vináttu. 



Margt að muna 

– Klúbb-kosningar á að senda með maí skýrslu, 

 

– Mikilvægt að leiðrétta félagatal í maí 

 

– Mætingarviðurkenningar 

 

– Skila mynd af verðandi forseta í maí fyrir 
félagatalið. 

 

 

Eflum starf og vináttu. 



Muna að skila myndinni. 

Eflum starf og vináttu. 



Notum uppfærð form. 

• Það á að nota þau form sem eru á Kiwanis.is 
hverju sinni. 

• Þau er hægt að nálgast á netinu og hlaða niður 
í tölvuna þína. 

 

Eflum starf og vináttu. 



Ekki gleyma myndinni. 

Eflum starf og vináttu. 

Smella hér 



 

Eflum starf og vináttu. 



Eflum starf og vináttu. 



Eflum starf og vináttu. 



Eflum starf og vináttu. 



Með mánaðarskýrslum er staða klúbba metin: 
 

 

– Eftirlit með mætingu á fundi 

 

– Eftirlit með fjölda félaga 

 

– Eftirlit með fundum 

 

– Heimsóknum í aðra klúbba 

 

– Heimsóknir frá öðrum klúbbum 

 

– Fjáröflunum og styrkveitingum 

 

– Félagsstörfum  

Eflum starf og vináttu. 



B-skýrsla 

 
  

 

 

 

 

 

 

Eflum starf og vináttu. 



Fræðsluefni forseta. 

Eflum starf og vináttu. 

• B-skýrsla fyrir svæðisráðstefnu, skal ná yfir 
heila mánuði, að mánaðarmótum þess 
mánaðar sem svæðisráðstefnan er haldin. 

 



Ég veit… 

 

– Að við munum eigum góða samvinnu 

 

– Að skil á mánaðarskýrslu verða 100% ! 

 

– Mánaðarskýrslur verða rétt út fylltar  

 

– Skýrslur eru mjög mikilvægar til eftirlits og ekki síst til 
stuðnings klúbbum 
 

 

 

Eflum starf og vináttu. 



Umdæmisritari 

• upplýsingar 

Eflum starf og vináttu. 



• Áherslur Umdæmisstjóra 

 

• Gunnlaugur Gunnlaugsson 

• Umdæmisstjóri 

Eflum starf og vináttu. 

Fræðsluefni forseta. 



Eflum starf og vináttu. 



Styrktarsjóður Kiwanis á 
Íslandi og í Færeyjum 



Samþykktir sjóðsins 

• Tilgangur sjóðsins er að veita styrki 

 

• 1. Mannúðarmála 

• 2. Tjóna af náttúruhamförum 

• 3. Annara verkefna í þágu almennings- 

 heilla, sem stjórn sjóðsins metur hverju sinni. 

 Þannig samþykkt  árið 2000 



Hlutverk 

• Að styrkja eins og samþykktirnar segja til um 

• Er það afl innan Kiwanis á Íslandi sem vinnur  

fyrir alla að því að styrkja verkefni sem falla undir 

samþykktirnar 

• Er  samstarfsaðili Íslands við Kiwanis 

International Foundation 

• Að sjá um verkefni fyrir umdæmið eins og nýja 

heimsverkefnið. 



Staða sjóðsins og starfsemi 

• Sjóðurinn rekur Kiwanislagerinn 

• Selur Umdæmisþingmerki 

• Selur stjörnur til klúbba sem nota þær til að gjafa 

• Stjörnurnar eru bæði silfur og gull 

• Höfum selt um 59 gull og 120 silfurstjörnur frá 

upphafi 

• Sala af Kiwanislager er ca kr. 1.000.000 á ári 



Staða sjóðsins og starfsemi 

• Eign sjóðsins um síðustu áramót 
9.100.000 

• Tekjur á síðast ári 1.000.000 

• Gjöld kr. 310.000 

• Rekstarafgangur tæplega 1.000.000 

• Var árið 2009 1.442.000 

• Veittur styrkur 2010 vegna jarðskjálfta á 
Haíti 268.235 til byggingar á húsum. 

• Það verk er ekki hafið en í undirbúningi 

 



Nýtt heimsverkefni 

• Ungbarnastífkrampi. 

• Er vandmál í 40 löndum  

• UNICEF er búið að vinna að því að útrýma 
þessu síðan 1992 

• Þá voru löndin 58 

• Verkefnið samþykkt á heimsþingi í fyrra 

• Byrjar núna í vor 

• Kiwanis safnar peningum 



Nýtt heimsverkefni 

• Kiwanis ætlar að safna 120 M dollara 

• Á að vera lokið árið 2015 á 100 ára afmæli 
hreyfingarinnar 

• Margir sjóðir taka einnig þátt í verkefninu 

• Ein sprauta af bóluefni kostar 85 krónur 

• Það þarf að komast til fólksins það er 
mjög dýrt. 

• Ekki bara sprautur, líka að kenna fólki að 
passa að jarðvegur komi ekki nálægt 
nýfæddum börnum. 



Nýtt heimsverkefni 

• Okkar hlutverk 

– Okkar hlutur er 20 þúsund krónur á hvern 
kiwanisfélaga 

– Klúbbar greiði árlega næstu 5 árin 2.000 
krónur vegna hvers félaga 

– Hluti af því fé fer í KIF Annual gift campaign 

– Afgangurinn í verkefnið 

– Það er um það bil 7.500.000 á þessum 5 árum 

– Sjóðurinn lætur af hendi af sínu sjálfsaflafé 

– Verkefni með öðrum t.d. UNICEF á Íslandi 

 

 



Nýtt heimsverkefni 

• Klúbbar geti keypt silfur- og gullstjörnur 
og hluti (50%) af kaupverði verði hluti af 
greiðslu klúbbs í verkefnið 

– Stjórnin er að  skoða þetta 

– Gæti orðið tímabundið úrræði  

 

• Verkefni með t.d UNICEF á Íslandi 

• Ekki verið rætt nánar 



KIF Annual Gift Campaign 

• Klúbbar greiða 5$ á ári í þennan sjóð 

• Geta sótt um fjármagn úr sjóðum Kiwanis 
International Foundation til að bæta við 
sitt eigið fjármagn í verkefni 

• Um það bil 30% umsókna fá fjármuni í 
gegnum þessa leið. 

• Ætti  að nýtast klúbbum vel sem eru að 
vinna að styrktarmálum og létta þeim 
fjármögnun þeirra.  



Afhverju ? 

• Við erum hluti af alþjóðlegri hreyfingu og 
þurfum eins og aðrir að taka þátt í 
verkefnum hennar 

• Við höfum fengið styrki frá útlöndum 
vegna verkefna hér á landi 

 

• Hjálpumst saman að gera þetta að 
veruleika.  



Drög að fyrirmyndarklúbb 

• Viðmið fyrir fyrirmyndarklúbb. 

• Verður kynnt betur þegar nær dregur. 

Eflum starf og vináttu. 



1.Lesa vel fræðsluefni  forseta Kiwanis, sem er 

aðgengilegt  á kiwanis.is 

2.Skipa formenn nefnda og tilnefna nefndarmenn 

  í samráði við þá. 

3.Búa til starfsskrá fyrir árið í samráði við formenn 

  nefnda. 

4.Sjá til þess að félagatal sé leiðrétt og frágengið. 

  Senda til umdæmisins, ásamt mynd af forseta. 

5.Útvega sérstaka skjalamöppu, sem þú hefur  

  eingöngu undir gögn, sem varða starf þitt sem 

  forseti. 

MINNISPUNKTAR FYRIR FORSETA 
 

   

Eflum starf og vináttu. 



6. Ganga frá stjórnarskiptafundi við svæðisstjórann.     

  Jafnframt að sjá til þess að embættismerki séu til í     

  klúbbnum. Bæði  fyrir nýja og fráfarandi  embættismenn. 

7. Fjárhagsáætlun sé tilbúin og samþykkt fyrir 1. nóvember   

  2014. 

8. Fjárhagsáætlun þarf að berast svæðisstjóra með     

  októberskýrslu. 

9. Fjárhagsáætlun á að vera tvískipt: Félagssjóður og     

  styrktarsjóður. 

10. 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.). 

MINNISPUNKTAR FYRIR FORSETA 

Eflum starf og vináttu. 



11. Fara yfir mánaðarskýrslur með ritara. 

12. Nauðsynlegt er að ritari mæti á svæðisráðsfundi   

   og  hafi með fjölfaldaða  skýrslu.  B-skýrsla á að   

   fylgja. Benda öðrum  félögum á  að þessir fundir eru 

   opnir öllum  Kiwanisfélögum. Ath breytilegt eftir 

svæðum. 

13. Lesa upp skýrslu þá sem lögð var fram á        

   svæðisráðsfundi og taka úrdrátt úr öðrum       

   skýrslum  frá klúbbum í svæðinu, á næsta       

   félagsmálafundi  í klúbbnum. 

14. Athuga í upphafi starfsárs með þá félaga sem     

   mætt  hafa illa og kanna viðhorf þeirra. 

15. Gera ráð fyrir einum fundi til að ræða markmið     

   Kiwanis og klúbbsins 

MINNISPUNKTAR FYRIR FORSETA 



16.  Halda stjórnarfundi reglulega, að minnsta kosti 

  1x í mánuði. 

17.  Nauðsynlegt er að þú sért í góðu sambandi við  

  svæðisstjórann 

18.  Mundu að þetta er þitt ár sem forseti. Þó forseti 

  beri ekki einn ábyrgð á starfinu, getur áhugi 

  þinn og elja skipt sköpum fyrir klúbbinn.  

 Ekki vera hika við að breyta til, ef 

þú heldur að það hafi jákvæð áhrif.  

 

MINNISPUNKTAR FYRIR FORSETA 



A.t.h. ekki vera ræða fjármál 
klúbbsins á öllum fundum. 

15-20 mínútur á einum fundi á að 
duga fjárhagsnefnd til að klára öll 

mál. 

Fjármál geta verið leiðinleg 



KIWANIS 

LEIÐBEININGAR UM 
NEFNDARSTÖRF 



Höldum fundargerðir 



NEFNDIR OG NEFNDARSTÖRF 

 Eigi Kiwanis- 
klúbbur að geta náð 
árangri í starfi er 
nauðsynlegt að 
nefndir starfi vel 

Eflum starf og vináttu. 



Nefndir í klúbbum þurfa: 

Að vera skipaðar 
félögum sem geta 
hugsað sér að vinna 
saman að hlutverki 
viðkomandi nefndar 
og þar með starfsemi 
Kiwanisklúbbsins 

Að halda fundi 
reglulega og skrá 
fundargerðir um 
fundi nefndanna og 
gefa skýrslu á 
almennum fundum 
klúbbsins sé þess 
krafist 

Eflum starf og vináttu. 



Lögbundnar klúbbanefndir 

Móttökunefnd 

Dagskrárnefnd 

Félagsmálanefnd 

Styrktarnefnd 

Fjárhagsnefnd 

Laganefnd 

Eflum starf og vináttu. 



Aðrar nefndir: 
 

Uppstillingarnefnd 

Kjörnefnd 

Fjáröflunarnefnd 

Fjölskyldunefnd 

Skemmtinefnd 

Blaðafulltrúi 

Siðameistari 

Birgðavörður 

Eflum starf og vináttu. 



Sameiginlegt með nefndum: 
Skipunar og erindisbréf 

Skipun formanns 

Skipun ritara 

Skipun gjaldkera, sé þess þörf 

Bókun funda í fundargerðabók 

Mánaðarlegir fundir (eða oftar) 

Gefa skýrslu á almennum  fundum, sé þess 
óskað 

Skýrsluskil á stjórnarskiptafundi (skrifleg 
skýrsla) 

Eflum starf og vináttu. 



Móttökunefnd 

• Sér um uppröðun fundargagna fyrir fund og samantekt 
eftir fund 

• Tekur á móti öllum sem fundinn sækja og sér sérstaklega 
um móttöku og kynningu á  gestum og Kiwanisfélögum í 
heimsókn  

• Fylgist með mætingu, kannar  fjarvistir og hefur 
persónulegt samband við félaga sem ekki mæta 

• Skilar mætingaskýrslu til ritara í lok hvers mánaðar 

• Sér um að halda skrá um mætingar og sýna hana á 
áberandi stað á fundum 

• Nýir félagar skulu starfa með móttökunefnd 

Helstu verkefni nefndarinnar: 

Eflum starf og vináttu. 



Dagskrárnefnd 

• Sér um að bóka fundarstað og útvega veitingar 
fyrir fundi 

• Sér um útgáfu fundarskrár og félagatals 
klúbbsins og dreifingu á réttum tíma 

• Útvegar fyrirlesara fyrir almenna fundi í samráði 
við stjórn klúbbsins 

• Kynnir fyrirlesara og ræðuefni með stuttum 
inngangi  

Helstu verkefni nefndarinnar: 

Eflum starf og vináttu. 



Félagsmálanefnd 

• Heldur uppi fræðslu um markmið Kiwanisstarfsins og 
leiðbeinir félögum um iðkun góðs félagsskapar innan 
Kiwanisheyfingarinnar 

• Hefur frumkvæði um öflun nýrra félaga 

• Fjallar um umsóknir nýrra félaga og leggur fyrir stjórn og sér 
um að fræða nýja félaga 

• Hefur eftirlit með að almenn fundarsköp séu haldin 

• Starfar með nýklúbbanefnd við stofnun nýrra klúbba og 
sinnir móðurhlutverki 

• Sér um gagnkvæmar heimsóknir klúbba og framkvæmd 
þeirra 

Helstu verkefni nefndarinnar: 

Eflum starf og vináttu. 



Styrktarnefnd 

• Sér um styrktarmálefni klúbbsins 

• Tekur til umfjöllunar tillögur um styrktarefni sem 
til umræðu koma á klúbbfundum og skilar áliti sínu 
til stjórnar 

• Kemur með eigin tillögur til stjórnar um 
styrktarverkefni 

• Sér um framkvæmdir þeirra tillagna sem hlotið 
hafa samþykki stjórnar og klúbbfundar 

Helstu verkefni nefndarinnar: 

Eflum starf og vináttu. 



Samvinna er lykillinn 

• video 

Eflum starf og vináttu. 



Starf forseta 

• Kiwanisfundir 

• Fundarstjórn 

• Ávörp 

• Tillögur 

• Stjórnarskipti 

• Bjöllu- og keðjunotkun 

• Svæðið 

Eflum starf og vináttu. 



Dæmi um dagskrá fundar. 
 
 

 

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 
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Undirbúningur 

Góður undirbúningur: Hæfur forseti veit nákvæmlega 

hvað hann ætlar að gera og hvenær hann ætlar að gera 
það.  

Hann deyr aldrei ráðalaus.  

Hann veit fyrirfram hvað hann ætlar að segja hverju sinni 

og hefur fyrir framan sig dagskrá fundarins í öllum 
atriðum. 
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Yfirbragð 

• Yfirbragð fundarins:  Yfirbragð fundarins fer 

að verulegu leyti eftir framkomu þess, sem 

fundinum stjórnar.  

• Stjórnandinn á að vera ákveðinn, án þess þó að 

vera um of og umfram allt kurteis og 

heiðarlegur. Hann verður ætíð að vera hlutlaus. 

Forseta ber að halda virðingu sinni og aldrei 

ætti hann að láta gamanyrði sín verða of gróf.  
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Skynsemi 

• Skynsamur forseti gerir sér far um að láta ekki 

líta svo út sem hann einn stjórni klúbbnum. Oft 

er skynsamlegt að fá einhvern annan félaga til 

að kynna þínar eigin hugmyndir og tillögur, en 

gera það ekki ætíð sjálfur. Forsetinn er miklu 

fremur dæmdur eftir því, hve áberandi 

forsetinn er í störfum klúbbsins. 
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Málskrúð 

Stuttorður og gagnorður:  Hafðu tilkynningar 
þínar til klúbbsins stuttorðar og gagnorðar. Vertu 
fljótur, án þess að flýta þér.  

Forseti verður að vera fljótur að skera úr 
ágreiningi, vera ákveðinn, en gæta fullrar kurteisi 
í hvívetna, gagnvart öllum klúbbfélögum. 
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Haaa!!! 

• Raddbeiting: Forsetinn á að tala þannig að allir 
heyri til hans. Það skiptir meira máli að tala 
skýrt og greinilega heldur en að tala hátt. Það 
verða allir að heyra hvert einasta orð.  
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Fundarsetning. 

• Fundarsetning: Nákvæmlega á þeirri stundu, 

sem fundur á að hefjast ber forseti í 

fundarbjölluna og segir fund settan. 
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Ekki of langt 

• Gera skal ræðumanni grein fyrir lengd ræðu, 

td. 15 – 20 mínútur og leyfa annað eins í 

fyrirspurnir. 
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Fundarslit: Kiwanisfundir skulu að jafnaði ekki vera 
lengri en 2 tímar.  

Það er forsetinn, sem á að þakka ræðumanni fyrir, eða 
formaður dagskrárnefndar.  

Forseti tilkynnir síðan, að fundi sé slitið. Mjög vel fer á 
því að þakka ræðumanni fyrir með því að afhenda 
honum smágjöf. 

 

Fundarslit 
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Fundarstjóri þarf að hafa í huga 

1. Að kunna góð skil á lögum klúbbsins. 

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. 

7. Setja fund á réttum tíma og passa að fundir séu almennt ekki lengri en 2 

tímar. Ræðumenn hafi 15 – 20 mínútur og fyrirspurnir annað eins. 
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Ávörp 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/fundarstjóri ávarpi gesti með 
virðingarheitum í upphafi fundar.  Þeir sem á eftir koma 
þurfa þá aðeins að ávarpa forseta/fundarstjóra og síðan 
gesti og félaga. 

• Ef einhver ambættismaður Kiwanis er fyrirlesari, er hann 
ávalt ávarpaður með embættistitli. 
 

Eflum starf og vináttu. 



Ávörp á Kiwanisfundum  
1. Fundarstjóri/Forseti (Svæðisstjóri) 

2. Forseti (Svæðisstjóri) 

3. Umdæmisstjóri 

4. Heimsforseti 

5. Evrópuforseti 

6. Kjörumdæmisstjóri 

7. Fráfarandi umdæmisstjóri 

8. Umdæmisritari 

9. Umdæmisféhirðir 

10. Svæðisstjóri 

11. Aðrir embættismenn umdæmisins 

12. Forsetar í öðrum klúbbum 

13. Gestir 

14. Kiwanisfélagar 
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Ítrekun!!! 

• Það nægir að forseti/fundarstjóri ávarpi gesti 
með virðingarheitum í upphafi fundar.  Þeir 
sem á eftir koma þurfa þá aðeins að ávarpa 
forseta/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: 

1. 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. 

2. Enginn fær að taka til máls tvívegis um sama efni, áður en 

allir þeir, sem beðið hafa um orðið hafa talað einu sinni. 

3. 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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Lögð hefur verið fram breytingartillaga við 

aðaltillögu. (Opna umræður).  

 

Fyrst er breytingartillagan tekin fyrir síðan 

aðaltillagan með áorðnum breytingum ef 

breytingartillagan hefur verið samþykkt. 

Breytingartillögur 
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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. 

Breytingartillaga við breytingartillögu 
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Styrkbeiðni til forseta 
      Hafnarfirði  20.04 2004. 

Ágæti forseti 

Ég sendi þér þetta bréf með von um hjálp frá þér og klúbbfélögum þínum. Þannig er mál 

með vexti að Jónas Jónasson sem er 10 ára gamall þarf að fara til Svíþjóðar í hjartaaðgerð 

sem allra fyrst. 

Þetta er gífurlega kostnaðarsamt þar sem ekki er enn vitað hversu lengi þarf að bíða eftir að 

Jónas komist í aðgerð og einnig það að foreldrar Jónasar , sem að sjálfsögðu fylgja honum , 

eru algerlega launalausir á meðan dvöl þeirra ytra stendur. 

Það væri mikill styrkur ef þið sæuð ykkur fært að hjálpa þeim fjárhagslega  við þessa ferð. 

Ef þið óskið eftir nánari upplýsingum er ég að sjálfsögðu reiðubúin til að koma á ykkar fund 

og ræða þetta nánar 

Með fyrirfram þökk og von um jákvæðar undirtektir 

Jóna Jónsdóttir 

Brimvallagötu 1 

Reykjavík 

Simi 1234567  
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Frá stjórn og styrktarnefnd 

Á síðasta félagsmálafundi var lesið upp bréf frá Jónu Jónsdóttur um 
styrk að upphæð kr. 50.000 til fatlaðs drengs. 
Forseti vísaði málinu til styrktarnefndar sem nú hefur samþykkt 
þessa styrkbeiðni. Stjórnin hefur samþykkt þessa beiðni fyrir sitt 
leyti – en klúbburinn á eftir að samþykkja hana. 
(Hér ætti kannski að ítreka vel hvernig þetta fer fram,  benda skal á 
að klúbburinn verður að samþykkja til lokaafgreiðslu) 
Fundur í Kiwanisklúbbnum Öldunni  haldinn sunnudaginn 02/05 
2004. 
Stjórn og styrktarnefnd kiwanisklúbbsins Öldunnar gerir að tillögu 
sinni að styrkja  Jónas Jónasson um kr. 50.000 
Umræður um tillöguna 
Hér kemur fram breytingartillaga 
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BREYTINGATILLAGA (skrifleg) 

• Forseti ég undirrituð Sigríður Sigurðardóttir vil gera 
breytingatillögu við þessa tillögu frá stjórn og 
styrktarnefnd. 

• Fundur í Kiwanisklúbbnum Öldunni haldinn 
sunnudaginn 02.05 2004. gerir að tillögu sinni að 
Klúbburinn styrki Jónas Jónasson um kr. 100.000 

• Sigríður Sigurðardóttir 

• Meðmælandi: Bára Bjarnadóttir 
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Greinagerð við breytingartillöguna 

Forseti  

Ég vil aðeins fá að gera grein fyrir tillögu minni. 

Ég tel að þar sem þessi drengur ásamt fjölskyldu sinni á 
við gífurlega fjárhagsörðugleika að etja og þar sem ég 
hef aflað mér upplýsinga um að til séu  það miklir 
peningar í styrktarsjóði okkar, finnst mér ekki stætt á 
öðru en að afgreiða þetta mál með þessari upphæð 
sem ég tiltók. 
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Hvað svo? 

• Nú er hægt að taka fyrir breytingartillöguna 
þar sem hún gengur lengra en aðaltillagan. 

 

• Einnig væri hægt að vísa svona 
breytingartillögu aftur til styktarsjóðs. 
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• Video slagsmál a þingi 



Svæðisstjóri framkvæmir stjórnarskipti. Svæðisstjóri tekur við stjórn fundarinns, 

en honum til aðstoðar er kjörsvæðisstjóri, sem nælir embættismerki í stjórnina. 

Framkvæmd stjórnarskipta á að vera virðuleg og hátíðleg stund. 

Dagsetningar, tímasetning og stað fyrir innsetningu embættismanna þarf að 

ganga frá þegar fræðsla er haldin fyrir forseta klúbbanna, eða í síðasta lagi á 

Umdæmisþingi.  

Svæðisstjóri þarf eftirfarandi upplýsingar minnst viku fyrir athöfnina: 

a) Staðfesting á dagsetningu, tímasetningu og stað athafnarinnar. 

b) Er þetta sérstakur atburður eða reglulegur fundur? 

c) Er mökum boðið til fundarins? 

d) Nöfn og staða allra fráfarandi stjórnarmanna og ebættismanna og hverjir 

verða viðstaddir. 

Svæðisstjóri ráðfæri sig við forseta klúbbsins um uppröðun og framkvæmd 

stjórnarskiptanna.  Það þarf að vera nægilegt pláss. 

Stjórnarskipti 
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Embættismenn hreyfingarinnar 

• 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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Keðjunotkun 

 Allstaðar þar sem forseti kemur fram sem í nafni klúbbsins 

 Á fundum 

 Í heimsóknum í klúbba 

 Á svæðisráðstefnum og öðrum ráðstefnum 

 Á Afmælis- og Vigsluhátíðum og öðrum hátíðum 

 Við afhendingu gjafa. 

 Á Umdæmisþingi 

  Forseti skal taka keðju niður strax að athöfn lokinni 
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Bjöllunotkun 

 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 

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

• Svæðisstjórn skal vera þannig skipuð:  

 Svæðisstjóri, fráfarandi svæðisstjóri, 
kjörsvæðisstjóri, ritari og meðstjórnandi. 
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Svæðisráð 
1. gr. 

Svæðisráð er þannig skipað: Svæðisstjórn, forsetar og ritarar 
klúbba í svæðinu. 

2. gr. 

Svæðisráðsfundir eru haldnir 2-3 á ári eða svo oft, sem þurfa 
þykir. Svæðisstjóri stýrir svæðisráðsfundum. 

3. gr. 

Markmið svæðisráðsfunda er: 

a. Að fræða og þjálfa embættismenn klúbbanna. 

b. Að skiptast á upplýsingum um starf klúbbanna. 

c. Að skipuleggja sameiginlegt starf klúbbanna. 

d. Að ræða markmið Alþjóðasambands Kiwanis og 
Evrópusambands Kiwanis og Umdæmisins Ísland 
Færeyjar og vinna að framgangi stefnu þeirra og 
markmiða. 
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Takk fyrir. 

• Allt efnið sem farið var yfir á þessari fræðslu er 
aðgengilegt inn á Kiwanis.is undir flipanum 
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Umdæmisstjórnarfundir 2014-2015 
 

• 25. September 2011 Hornafirði 

• 14. Janúar 2012 Reykjavík 

• 14. Apríl 2012 Reykjavík 

• 14. September 2012 Keflavík 
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Sjáumst á þinginu í haust. 
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