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Stefnuskrá og verkaskipting Búrfells. 
 

 
Inngangur 

 
Innra starf félaga þarf stöðugt að vera í endurskoðun.  
Það þarf að endurskoða verkaskiptingu og skrá nánar verkefni og skyldur 
stjórnar, nefnda og embættismanna klúbbsins. 
Það er gert hér í þessari stefnuskrá og einnig framtíð klúbbssin sett í ákveðinn 
farveg.   

Efnisyfirlit 
 
Inngangur og efnisyfirlit                               síða 2 
 
Stjórnskipulag og verkaskipting   síða 3 
 
Verkefni nefnda     síða 4 
 
Aðrir embættismenn     síða 5 
 
Umdæmisþing og svæðisráðstefnur  síða 6 
 

Framtíðarstefna     síða 7 
 
 
Hugleiðing um framtíð klúbbsins   síða 8 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Stefnuskrá Kiwanisklúbbsins Búrfels 

 Síða 3 af 7 5.11.2009 

 
 

Stjórnskipulag og verkaskipting. 
 

. 
 
 Verkefni stjórnar 

• Forseti, skal sjá til þess að allir aðrir embættismenn og formenn 
nefnda skili sínum verkum. Einnig er hann í forsæti fyrir fundum og 
stjórn klúbbsins. Hann mótar dagskrá starfsársins og leggur hana 
fyrir klúbbfund til staðfestingar. Hans hlutverk er að sjá til þess að 
nefndir starfi en ekki að taka fram fyrir hendur þeirra og vinna þau 
verk sem þeim er falið í starfslýsingu. 

 
• Kjörforseti sér um félagatal. Í félagatali komi fram nöfn félaga, 

heimilisföng, símanúmer og netföng. Einnig skal vera þar skrá um  
nefndir og er efsti maður á lista  formaður nefndar. 
Í félagatali er einnig fundardagskrá starfsársins, fundarstaður og    
tímasetning. Kjörforseti stýrir klúbbfundum og stjórnarfundum í 
fjarveru forseta. 
 

• Ritari er ábyrgur fyrir skýrsluhaldi og bréfaskriftum klúbbsins og 
hann skal skila skýrslum  til umdæmisins og svæðisstjóra á réttum 
tíma.  

  
•  Féhirðir  stendur skil á öllum útgjöldum klúbbsins, og sér um að 

bókhald sé fært ásamt að sitja í fjárhagsnefnd 
Hann sér um  innheimtu fyrir hönd klúbbsins.  

 
•  Fráfarandi forseti skal vera forseta og öðrum embættismönnum til 

aðstoðar við embættisstörf þeirra eftir því sem þurfa þykir       
Fráfarandi forseti hefur ásamt forseta eftirlit með störfum nefnda . 
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Verkefni nefnda 
Fjáröflunarnefnd 

Nefndin er ábyrg fyrir öllum fjáröflunum klúbbsins Nefndin skal leita að 
nýjum fjáröflunum.  

Dagskrárnefnd 
Dagskrárnefnd boðar fundi, undirbýr fundarsal og gengur frá að loknum 
fundi. Nefndin útvegar ræðumann og  veitingar á fundum.  

Skemmtinefnd 
Nefndin skipuleggur skemmtisamkomur og ferðalög klúbbsins.  

Styrktarnefnd 
Nefndin tekur til umræðu allar styrkbeiðnir sem klúbbnum berast og gerir 
tillögu um afgreiðslu sem lögð er fyrir klúbbfund. 
Við styrkveitingar skal styðjast við eftirfarandi viðmiðunarreglur: 
Styrkir  í heimabyggð hafa forgang. 
Verkefni sem varða börn og unglinga hafa forgang. 
Styrki til einstaklinga má aðeins veitta í undantekningatilfellum. 
Landsverkefni Kiwanis eru styrkt í gegnum umdæmið. 
Miðað er við að styrkveitingar nemi árlega hið minnsta helmingi tekna 
styrktarsjóðs.       

Fjárhagsnefnd 
 Fjárhagsnefnd skal skipuð féhirði ásamt tveim félögum. 

Nefndin gerir fjárhagsáætlun og tillögu að árgjöldum og leggur fyrir 
félagsfund til afgreiðslu. 

Uppstillinganefnd 
 Uppstillinganefnd er skipuð kjörforseta, forseta og fráfarandi forseta. 

Nefndin skal gera tillögu að næstu stjórn og leggja fyrir félagsfund minnst 
fjórum vikum fyrir aðalfund. 

Hjálmanefnd 
Hjálmanefnd sér um undirbúning og afhendingu reiðhjólahjálma til barna. 

 
 

Allar nefndir skulu hafa fundargerðabækur og þar skal bóka alla 
nefndafundi. 
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Aðrir embættismenn 

 
Birgðarvörður 

Hlutverk birgðavarðar er að sjá um  vörslu muna og gjafa klúbbsins 
Hann skal sjá um að altaf séu til hlutir sem nota þarf við rekstur klúbbsins 
Hann skal halda skrá um eignir og muni klúbbsins.  

Umsjónarmaður Tryggingasjóðs 
Tryggingasjóður er sameiginlegur sjóður Kiwanisfélaga samanber reglugerð 
tryggingarsjóðs,  klúbburinn hefur sérstakan umsjónarmann sem tengilið við 
sjóðinn. 

Fjölmiðlari 
Sér um að taka myndir af starfi klúbbsins og ganga frá þeim til varðveislu. 
Hann sér um að heimasíðu Búrfells sé viðhaldið. Einnig að koma á framfæri 
upplýsingum um störf og verkefni klúbbsins. 

 
Siðameistari 

Siðameistari er eftirlitsmaður með fundum klúbbsins hann fylgist með 
framkvæmd funda og í fundarlok gefur hann umsögn um fundinn og bendir 
fundarmönnum á það sem betur hefur mátt fara. 
 

Endurskoðendur 
Endurskoðendur eru tveir. Þeir yfirfara reikninga klúbbsins og bera saman 
fylgiskjöl og ársreikning. Þeir skulu rita umsögn sína á ársreikning og 
undirrita reikninginn ásamt féhirði.. 

 
Tengiliður K-dags 

Hann er tengiliður við K-dagsnefnd umdæmissins og skal skipuleggja 
þátttöku klúbbsins í K-deginum. 
 

Ritstjóri Umhverfissins 
Hann sér um útgáfu blaðsins Umhverfið sem er umfjöllun um umhverfismál 
og kynning á starsemi klúbbsins og Kiwanishreifingunni.  
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Umdæmisþing og svæðisráðstefnur 

 
Umdæmisþing 

Hver klúbbur hefur þrjá fulltrúar á umdæmisþing  og skulu tveir þeirra vera 
forseti og verðandi forseti. Ætlast er til að embættismenn sæki  fræðslu. 

 
 
Svæðisráðsfundur 

Forseti, ritari og féhirðir fara  á svæðisráðs fundi. 

. 
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Framtíðastefna 

 

 
Starfsárið 2009 – 2010 

• Stjórn gerð skilvirkari 
(Sjá fundarefni félagsmálafunda) 

• Nefndir  virkjaðar betur 
• Uppfæra heimasíðu klúbbsins. 
• Gera úttekt á félagslífi klúbbsins.. 
• Endurskoða stefnu klúbbsins. 
• Fjölga félögum um 10 % 
• Nýjum félögum skal kynnt  stefna klúbbsins einnig  markmið og lög 

Kiwanis . 

 
Starfsárið 2010 – 2011 

• Skoða vilja félaga til styrkja. 
• Endurskoða fjáraflanir með tilliti til vinnuframlags.  
• Endurskoða stefnu klúbbsins. 
• Fjölga félögum um 10 % 
• Nýjum félögum skal kynnt  stefna klúbbsins einnig  markmið og lög 

Kiwanis . 

 
Starfsárið 2011 – 2012 

 
• Hrinda í framkvæmd nýjum fyrirhafnarminni fjáröflunum. 
• Endurskoða félagsaðstöðu. 
• Endurskoða stefnu klúbbsins. 
• Fjölga félögum um 10 % 
• Nýjum félögum skal kynnt  stefna klúbbsins einnig  markmið og lög 

Kiwanis . 

 
Í lok hvers starfsárs skal stjórn klúbbsins gera úttekt á starfi ársins og 
meta hvað var vel gert, og hvað hefði mátt gera betur. 
Þessari úttekt skili stjórnin skriflega til næstu stjórnar. 
Æskilegt væri að nota sérstakt eyðublað svo bera mætti saman 
niðurstöður milli ára. 
 

 
 
 


