Lagabreytingatillaga/lögur frá landstjórn Round Table Ísland
1. Breyting á embætti Varaforseta í landstjórn RTÍ
Að Varaforseti fái heimild til að láta kjósa ritara úr sal á fulltrúaráðsfundum. Viðkomandi þarf að
vera vel að sér í málum Round Table.
STARFSSVIÐ LANDSSTJÓRNAR
STÖRF FORSETA
Hans starf er að sjá um daglegan rekstur RTÍ. Boða til og skipuleggja fulltrúaráðs- og
landsstjórnarfundi. Sjá um að fundargerðir fyrir landsstjórn og fulltrúaráð séu ritaðar og fundargerðir
fulltrúaráðs séu birtar á heimasíðu RTÍ og sendar fulltrúum. Forseti heimsækir, eða sér til þess að
fulltrúi frá landsstjórn heimsæki, hvern klúbb minnst einu sinni á ári. Forseti er fulltrúi RTÍ innanlands
og utan.
STÖRF VARAFORSETA
Meðal starfa hans er að sjá um, í samvinnu við landsstjórn, að félagatal RTÍ komi út eigi síðar en á
öðrum fundi fulltrúaráðs í október, með breytingum ef einhverjar eru. Varaforseti ber á ábyrgð á
útgáfunni. Hann gerir rekstraráætlun fyrir næsta starfsár og aflar félagatalinu tekna, ásamt gjaldkera.
Hann ritar fundargerðir. Varaforseta ber að halda góðu sambandi við varaformenn allra klúbba.
STÖRF IRO-FULLTRÚA
Í skipulagsskrá Round Table hreyfingarinnar annast IRO (International Relation Officer /
Alþjóðatengslafulltrúi) um hin formlegu tengsl, hvort sem þau eru milli landsstjórna eða einstakra
klúbba. Venjulega er IRO fulltrúinn RT félagi með einhverja reynslu af erlendu RT starfi. Hann birtir á
heimasíðu RTÍ eða sendir með tölvupósti upplýsingar um erlend ferðaboð og helstu merkisatburði
erlendis. IRO-fulltrúinn hefur umsjón með dagskrá fánaskiptafundar. Á erlendum fundum er IROfulltrúinn “hinn leiðandi” í samskiptum og gerðum.
STÖRF GJALDKERA/STALLARA
Hans starf er að halda utan um fjárreiður RTÍ og þ.m.t. að afla tekna fyrir félagatal og er ábyrgur
gagnvart fulltrúaráði RTÍ. Hann skal einn varðveita og innheimta tekjur RTÍ og greiða reikninga þess.
Geri aðrir það eru þeir ábyrgir gagnvart fulltrúaráði RTÍ og ber gjaldkeri ekki ábyrgð á athöfnum
þeirra, nema hann hafi áður heimilað þeim bein afskipti af fjármálunum. Gjaldkeri gegnir jafnframt
störfum stallara hreyfingarinnar og hefur umsjón með eigum hennar.
FUNDIR LANDSSTJÓRNAR
Fyrir utan hefðbundna stjórnarfundi situr landsstjórn eftirfarandi innlenda fundi: Heimsóknir á
klúbbfundi hjá öllum klúbbum, minnst einn á vetri, þar sem landsstjórn gerir klúbbfélögum grein fyrir
stöðu mála RTÍ.
Fulltrúaráðsfundi þar sem forseti er formaður fulltrúaráðs en varaforseti, gjaldkeri og IRO-fulltrúi sitja
fundinn án atkvæðisréttar.
Erlendir fundir þar sem landsstjórn eða aðilar úr landsstjórn sitja sem fulltrúar RTÍ eru helstir: RTI,
IRO, NTM, EMA.
Hverjir sitja hvaða fund kemur fram ár hvert í rekstraráætlun landsstjórnar í samþykki fulltrúaráðs.
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landsstjórnarfundi. Sjá um að fundargerðir fyrir landsstjórn og fulltrúaráð séu ritaðar og fundargerðir
fulltrúaráðs séu birtar á heimasíðu RTÍ og sendar fulltrúum. Forseti heimsækir, eða sér til þess að
fulltrúi frá landsstjórn heimsæki, hvern klúbb minnst einu sinni á ári. Forseti er fulltrúi RTÍ innanlands
og utan.
STÖRF VARAFORSETA
Meðal starfa hans er að sjá um, í samvinnu við landsstjórn, að félagatal RTÍ komi út eigi síðar en á
öðrum fundi fulltrúaráðs í október, með breytingum ef einhverjar eru. Varaforseti ber á ábyrgð á
útgáfunni. Hann gerir rekstraráætlun fyrir næsta starfsár og aflar félagatalinu tekna, ásamt gjaldkera.
Hann ritar fundargerðir fulltrúaráðsfunda og landsfunda. Honum er þó heimilt að mæla með
fundarritara fyrir þessa tvo fundi og skal fulltrúaráð þá samþykkja það val. Varaforseta ber að halda
góðu sambandi við varaformenn allra klúbba.
STÖRF IRO-FULLTRÚA
Í skipulagsskrá Round Table hreyfingarinnar annast IRO (International Relation Officer /
Alþjóðatengslafulltrúi) um hin formlegu tengsl, hvort sem þau eru milli landsstjórna eða einstakra
klúbba. Venjulega er IRO fulltrúinn RT félagi með einhverja reynslu af erlendu RT starfi. Hann birtir á
heimasíðu RTÍ eða sendir með tölvupósti upplýsingar um erlend ferðaboð og helstu merkisatburði
erlendis. IRO-fulltrúinn hefur umsjón með dagskrá fánaskiptafundar. Á erlendum fundum er IROfulltrúinn “hinn leiðandi” í samskiptum og gerðum.
STÖRF GJALDKERA/STALLARA
Hans starf er að halda utan um fjárreiður RTÍ og þ.m.t. að afla tekna fyrir félagatal og er ábyrgur
gagnvart fulltrúaráði RTÍ. Hann skal einn varðveita og innheimta tekjur RTÍ og greiða reikninga þess.
Geri aðrir það eru þeir ábyrgir gagnvart fulltrúaráði RTÍ og ber gjaldkeri ekki ábyrgð á athöfnum
þeirra, nema hann hafi áður heimilað þeim bein afskipti af fjármálunum. Gjaldkeri gegnir jafnframt
störfum stallara hreyfingarinnar og hefur umsjón með eigum hennar.
FUNDIR LANDSSTJÓRNAR
Fyrir utan hefðbundna stjórnarfundi situr landsstjórn eftirfarandi innlenda fundi: Heimsóknir á
klúbbfundi hjá öllum klúbbum, minnst einn á vetri, þar sem landsstjórn gerir klúbbfélögum grein fyrir
stöðu mála RTÍ.
Fulltrúaráðsfundi þar sem forseti er formaður fulltrúaráðs en varaforseti, gjaldkeri og IRO-fulltrúi sitja
fundinn án atkvæðisréttar.
Erlendir fundir þar sem landsstjórn eða aðilar úr landsstjórn sitja sem fulltrúar RTÍ eru helstir: RTI,
IRO, NTM, EMA.
Hverjir sitja hvaða fund kemur fram ár hvert í rekstraráætlun landsstjórnar í samþykki fulltrúaráðs.
Útskýring:
Það er á ábyrð Varaforseta að rita fundargerðir. En til þess að virkja fleiri menn á fundum og gefa
þeim einhverja ábyrð þá er gott að hafa til þess heimild að kjósa ritara á fulltrúaráðsfundi.

