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LÖG 
fyrir Lionsklúbbinn Fjörgyn 

 
1. gr. Nafn og heimilisfang 

Klúbburinn heitir Lionsklúbburinn Fjörgyn og kennitala hans er 670990 – 1179.  
Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík.  

2. gr. Tilgangur 
Tilgangur klúbbsins er að starfa að aukinni velferð byggðarlagsins og vinna á sviði 
félagsmála, menningar og almenns siðgæðis. Að félagsmenn tengist vináttuböndum og njóti 
góðs félagsanda og gagnkvæms skilnings.  

3. gr. Félagsaðild 
Félagsmaður getur orðið hver sá lögráða maður sem boðin er þátttaka í klúbbnum og 
uppfyllir væntingar klúbbsins og Lionshreyfingarinnar til nýrra félaga.  
Félagsréttindi í klúbbnum fylgja reglum Alþjóðahreyfingar lions og ná til m.a. eftirfarandi 
félagsforma (sjá nánari ákvæði í lögum Fjölumdæmis 109):  

1. Virkur félagi (Active Member). Virkur félagi hefur öll réttindi og skyldur sem tilheyra því 
að vera félagi í Lionsklúbbi. Hann greiðir klúbbgjöld til klúbbsins og gjöld til 
Lionshreyfingarinnar í samræmi við gildandi reglur. 

2. Stuðningsfélagi (Affiliate Member). Stuðningsfélagi hefur sömu stöðu innan klúbbsins 
eins og virkur félagi en má ekki gegna stjórnunarembættum í klúbbnum. Hann greiðir 
félagsgjöld til klúbbsins og gjöld til Lionshreyfingarinnar í samræmi við gildandi reglur.  

3. Heiðursfélagi (Honorary Member). Heiðursfélagi er ekki félagi í klúbbnum heldur 
einstaklingur sem hefur unnið vel fyrir samfélagið eða klúbbinn og klúbburinn heiðrar á 
þennan hátt. Klúbburinn greiðir gjöld til Lionshreyfingarinnar í samræmi við gildandi 
reglur. 

4. Ævifélagi (Life Member). Ævifélagar geta þeir orðið sem uppfylla eftirfarandi skilyrði: 
Hafa verið virkir félagar í a.m.k. 20 ár eða verið virkir í a.m.k. 15 ár og náð 70 ára aldri 
eða eiga við alvarleg veikindi að stríða. Klúbburinn greiðir gjöld til Lionshreyfingarinnar í 
samræmi við gildandi reglur.  

5. Gestafélagi (Associate Member). Gestafélagi getur félagi úr öðrum klúbb orðið, sem 
tímabundið flyst á milli staða. Hann skráist ekki sem félagi í klúbbnum gagnvart 
Alþjóðasambandinu. Hann greiðir félagsgjöld til klúbbsins. 

6. Aukafélagi.(Member at large). Félagi sem af heilsufarsástæðum, vegna brottflutnings eða 
öðrum gildum ástæðum getur ekki sótt klúbbfundi. Hann greiðir félagsgjöld til klúbbsins 
og gjöld til Lionshreyfingarinnar í samræmi við gildandi reglur. 

Hafi félagsmaður (ítrekað) vanrækt félagslegar skyldur sínar eða sinnir ekki greiðsluskyldum 
sínum gagnvart klúbbnum getur stjórn tekið viðkomandi af félagaskrá tímabundið eða 
varanlega. Tilkynna skal slíkt viðkomandi klúbbfélaga bréflega.  
Óski félagsmaður að ganga úr klúbbnum skal hann gera það skriflega fyrir lok starfsárs og 
vera skuldlaus við klúbbinn. 

Nánari skilgreiningar. Sjá viðauka: 
Viðauki 1; Skilgreiningar á flokkun klúbbfélaga. 
Viðauki 2; Réttindi og skyldur klúbbfélaga eru mismunandi eftir flokkum. 
Viðauki 3; Gjöld til klúbbsins og Lionshreyfingarinnar. 
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4. gr. Aðalfundur 
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum klúbbsins og skal hann haldinn í apríl/maí ár hvert.  
Til hans skal boða með dagskrá í rafpósti með a.m.k. viku fyrirvara. 
Dagskrá aðalfundar skal m.a. innihalda:  
1. Skýrslu stjórnar.  
2. Staðfesta kjör formanns fyrir næsta starfsár.  
3. Staðfesta kjör ritara og gjaldkera fyrir næsta starfsár.  
4. Kjör formanns, ritara og gjaldkera í varastjórn fyrir næsta starfsár.  
5. Kjör fulltrúa klúbbsins á umdæmisþing (samanber lög Fjölumdæmis 109).  
6. Kjör stallara, siðameistara og formanns félaga- og kynningarnefndar fyrir næsta starfsár.  
7. Lagabreytingar.  
8. Önnur mál.  

5. gr. Stjórn 
Starfstími stjórnar er samkvæmt 7. grein þessara laga. Stjórnarskipti fara fram á síðasta 
félagsfundi starfsárs.  
Stjórn klúbbsins skipa formaður, ritari, gjaldkeri, fráfarandi formaður til áramóta, viðtakandi 
formaður eftir áramót og formaður félaga– og kynningarnefndar.  
Stjórnin fer með málefni klúbbsins milli funda. Formaður leiðir starf stjórnar.  
Ritari bókar fundargerðir, boðar til funda, annast skjalavörslu og sér um útgáfu félagatals.  
Gjaldkeri annast fjárvörslu og innheimtu gjalda og upplýsir reglulega um stöðu sjóða 
klúbbsins.  
Stjórn leggur fram starfs- og fjárhagsáætlun í upphafi starfsárs.  
Stjórn klúbbsins tekur ákvörðun um nýtingu fjármuna félagssjóðs, innan ramma 
fjárhagsáætlunar, enda skulu þeir eingöngu nýttir í þágu félagsmanna og félagsstarfsins.  
Stjórn klúbbsins skal boða nefndarformenn saman til funda á starfsárinu. 
Stjórnin ber ábyrgð á heimasíðu klúbbsins í samráði við umsjónarmann hennar.  

6. gr. Félagsfundir 
Fundir skulu haldnir reglulega annan og fjórða fimmtudag í hverjum mánuði frá byrjun 
september til loka maí, svo og mánaðarlega í júní til ágúst. Skulu þeir boðaðir með dagsskrá í 
rafpósti, SMS skilaboðum eða bréflega, með a.m.k. 4 daga fyrirvara. Formaður getur falið 
félagsmanni fundarstjórn á félagsfundum. Stjórnin ákveður aukafundi eftir þörfum. Þá skal 
boða með dagskrá með minnst 2ja daga fyrirvara.  
Hverjum félaga er heimilt að taka með sér gesti á fundi nema öðruvísi sé ákveðið um einstaka 
fundi. Geti félagsmaður ekki sótt fund skal hann gera grein fyrir forföllum sínum fyrirfram.  

7. gr. Starfstímabil 
Starfstími stjórnar, starfstímabil klúbbsins og reikningsár er 1. júlí til 30. júní ár hvert.  

8. gr. Fjárreiður félagssjóðs 
Ákvörðun um árgjöld klúbbsins skal tekin fyrir á fyrsta reglulega félagsfundi starfsársins. 
Skal stjórnin leggja fram tillögu þar að lútandi ásamt starfs- og rekstraráætlun og tilkynna í 
fundarboði. Reikningar síðasta starfsárs skulu vera fullfrágengnir í september ár hvert og 
teknir fyrir á reglulegum félagsfundi í október.  
Stjórn klúbbsins skal stuðla að jöfnuði milli félaga í styrkveitingum úr félagssjóði.  
Félagar sem þiggja styrk úr sjóðnum, þurfa að vera skuldlausir við hann eða búnir að semja 
um greislu. 
Fari styrkveiting yfir 1000 dollara skal umræða um viðkomandi styrk fara fram á tveimur 
fundum. 
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9. gr. Fjárreiður líknarsjóðs 
Fjármunum líknarsjóðs skal alfarið varið til mannúðar-, líknar- og/eða menningarmála. 
Heimilt er að skipta líknarsjóði í almennan sjóð og sjóði fyrir einstök styrktarverkefni.  
Styrkveiting úr líkarsjóði skal samþykkjast á félagsfundi. Stjórn er þó heimilt að ráðstafa 
minni upphæðum samkvæmt starfsreglum um líknarsjóð. Gera skal grein fyrir slíkum 
styrkjum á félagsfundi.  
Fari styrkveiting yfir 1000 dollara skal umræða um viðkomandi styrkt fara fram á tveimur 
fundum. 

10. gr. Embættismenn 
Kjörnir á aðalfundi fyrir hvert ár: Stallari. Siðameistari. 

Stjórn velur fyrir hvert starfsár: Ljósmyndara. Tvo skoðunarmenn reikninga. 

Stjórn velur til þriggja ára í senn: Umsjónarmann heimasíðu. Bókara. 

Nánari upplýsingar um störf embættismanna er að finna í starfslýsingum klúbbsins.  

11. gr. Nefndir 
Starfsemi klúbbsins byggir að miklu leyti á nefndarstörfum bæði vegna fjáröflunar í 
líknarsjóð og vegna eflingar félgsstarfs.  Stjórn klúbbsins ákveður hverju sinni hvaða nefndir 
starfa og hefur eftirlit með starfi þeirra.  Stjórn klúbbsins setur nefndum klúbbsins sérstakar 
starfsreglur og/eða erindisbréf.  
Nánari upplýsingar um starfsreglur nefndanna er að finna í starfslýsingum klúbbsins.  

12. gr. Lagabreytingar 
Lögum þessum verður aðeins breytt á löglega boðuðum aðalfundi, með samþykki 2/3 hluta 
atkvæða fundarmanna. Tillögur að lagabreytingum skulu berast stjórn a.m.k. þremur vikum 
fyrir aðalfund og skulu þær kynntar í fundarboði. Breytt lög taka gildi að loknum aðalfundi.  

13. gr. Slit klúbbsins 
Ákvörðun um slit klúbbsins verður aðeins tekin á löglega boðuðum aðalfundi, með samþykki 
3/4 hluta fundarmanna. Við slit renna eigur klúbbsins til Verkefnasjóðs Lionshreyfingarinnar 
á Íslandi.  

14. gr. Aðild að Alþjóðasamtökum lionsklúbba  
Klúbburinn er aðili að Alþjóðasamtökum lionsklúbba og starfar að öðru leyti eftir lögum 
þeirra. 
 

Lögin þannig samþykkt á aðalfundi 
klúbbsins 26. apríl 2012. 
Dan Sommer formaður (sign). 

Lögum breytt og þau þannig samþykkt á  
aðalfundi klúbbsins 7. maí 2015. 
Loftur Ingi Sveinsson (sign). 

Lögum breytt og þau þannig samþykkt á  
aðalfundi klúbbsins 8. maí 2014. 
Eggert J. Levy formaður (sign). 

Lögum breytt og þau þannig samþykkt á  
aðalfundi klúbbsins 11. maí 2017. 
Hjálmur St. Flosason (sign). 
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Viðaukar  
við lög Lionsklúbbsins Fjörgynjar 

 

1. Skilgreiningar á flokkun klúbbfélaga  
2. Réttindi og skyldur klúbbfélaga eru mismunandi eftir flokkum 
3. Gjöld til klúbbs og Lionshreyfingarinnar 
4. Nánari upplýsingar og skilgreingar 

 
1. Skilgreiningar á flokkun klúbbfélaga 
 
 

 
Nr 

Flokkur Lýsing 

1 
Virkur félagi 

(Active member) 

Virkur félagi hefur öll réttindi og skyldur sem tilheyra því að vera félagi í 
Lionsklúbbi. Hann er kjörgengur í öll embætti klúbbsins, umdæmisins og 
fjölumdæmisins, svo fremi að hann hafi löngun og getu til þess, ásamt 
atkvæðisrétti þegar þess er krafist. 
Skyldurnar fela í sér mætingarskyldu, greiðslu á félagsgjöldum á réttum tíma, 
þátttöku í verkefnum og að koma fram eins og sannur Lionsfélagi. Allir virkir 
félagar eiga að greiða þau gjöld sem klúbburinn ákveður, en þar skulu vera 
meðtalin gjöld til fjölumdæmis og Alþjóðahreyfingar Lions. 

2 
Stuðningsfélagi 

 (Affiliate 
Member) 

Stuðningsfélagi hefur sömu stöðu innan klúbbsins eins og virkur félagi, nema 
hann er undanþeginn mætingarskyldu og má ekki gegna stjórnunarembættum í 
klúbbnum né koma fram fyrir hönd klúbbsins á 
umdæmis/fjölumdæmisþingum.  Hann hefur atkvæðisrétt á fundum um 
málefni er snerta klúbbinn beint. Hann greiðir öll lögskipuð gjöld, og önnur 
gjöld sem klúbburinn ákveður. 

3 
Gestafélagi 
(Associate 
Member) 

Ef lionsfélagi þarf að flytjast tímabundið á milli staða og á nýja staðnum er 
Lionsklúbbur getur stjórn þess klúbbs boðið honum gestaaðild. Sá 
Lionsklúbbur er veitir lionsfélaga gestaaðild má ekki skrá hann sem félaga 
gagnvart Alþjóðahreyfingu Lions.  

4 
Heiðursfélagi 

 (Honorary 
Member) 

Heiðursfélagi er ekki félagi í klúbbnum heldur einstaklingur sem hefur unnið 
vel fyrir samfélagið eða klúbbinn og klúbburinn heiðrar á þennan hátt. 
Klúbburinn greiðir inntökugjöld fyrir heiðursfélagann ásamt gjöldum til 
fjölumdæmis og Alþjóðahreyfingar Lions. 
Heiðursfélaginn hefur þá tækifæri til að sækja klúbbfundi en hefur ekki sömu 
réttindi og virkur félagi.  
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5 
Ævifélagi 

(Life Member) 

Ævifélagar geta þeir orðið sem uppfylla eftirfarandi skilyrði: 
- Hafa verið virkir félagar í a.m.k. 20 ár og lagt vel af mörkum til klúbbsins, 
hreyfingarinnar eða þjóðfélagsins 
- Félagar, sem hafa verið virkir í a.m.k. 15 ár og náð 70 ára aldri. 
- Félagar sem eiga við alvarleg veikindi að stríða 
- Félagar sem hafa gegnt embætti umdæmisstjóra, eða embætti á vegum 
Alþjóðahreyfingar Lions og verið félagar í a.m.k. 20 ár. 
- Ævifélagi hefur öll sömu réttindi og virkur félagi. Það ber einnig að greiða fyrir 
hann lögskipuð árgjöld til fjölumdæmisins og eingreiðslu til Alþjóðahreyfingar 
Lions (650$) og skipti hann um klúbb, skal hvorki nýi klúbburinn né félaginn 
greiða gjöldin til Alþjóðahreyfingar Lions. 

6 
Aukafélagi 
(Member at 

large) 

Félagi sem af heilsufarsástæðum, vegna brottflutnings eða af öðrum gildum 
ástæðum getur ekki sótt klúbbfundi, getur fengið fjarvistarleyfi frá stjórn 
klúbbsins í 6 mánuði í einu. Aukafélagi hefur ekki kjörgengi til embætta né 
atkvæðisrétt. Hann er þó skyldugur til að greiða þau gjöld sem stjórn klúbbsins 
ákveður hverju sinni, þar með talin gjöld til fjölumdæmis og Alþjóðahreyfingar 
Lions. 

 
 
 

2. Réttindi og skyldur klúbbfélaga eru mismunandi eftir flokkum 
 
 

Nr Flokkur 
Þátttaka  

í klúbbstarfi 
Mætinga-

skylda 

Má gegna 
embætti í 

klúbbi 

Má gegna embætti í 
umdæmis- 
stjórn og 

fjölumd.starfi  

Með 
atkvæðis-

rétt   

Fulltrúi á 
umdæmis- og 
fjölumdæmis-

þingi  

1 
Virkur félagi 

(Active member) 
Já Já Já Já Já Já 

2 
Stuðningsfélagi 

(Affiliate Member) 
Já,  ef getur Nei Nei Nei 

Já, aðeins 
klúbbmál 

Nei 

3 
Gestafélagi 

(Associate Member) 
Já,  ef getur Nei Nei Nei 

Já, aðeins 
klúbbmál 

Nei 

4 
Heiðursfélagi 

(Honorary Member) 
Já,  ef getur Nei Nei Nei Nei Nei 

5 
Ævifélagi 

(Life Member) 
Já,  ef getur Nei Já Já Já Já 

6 
Aukafélagi 

(Member at large) 
Já,  ef getur Nei Nei Nei 

Já, aðeins 
klúbbmál 

Nei 
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3. Gjöld til klúbbs og Lionshreyfingarinnar 

 
Félagar og klúbbur þurfa að standa skil á eftirfarandi gjöldum: 

  A) Félagsgjald í félagasjóðs klúbbsins.  

  B) Matargjald, fyrir mat á félagsfundum. 

  C) Umdæmisgjald ásamt verkefnagjaldi fjölumdæmis.  

  D) Alþjóðagjald til Alþjóðahreyfingar Lions. 

 

 

Nr Félagaflokkur 

Klúbbgjöld 
Gjöld til umdæmis og 

Alþjóðahreyfingar Lions 
Greiðandi 

A) Félagsgjald B) Matargjald 
C)Fjölumdæmis-

gjald 
D) 

Alþjóðagjald 

1 
Virkur félagi 

(Active member) 
Já Já Já Já Félagi 

2 
Stuðningsfélagi 

 (Affiliate Member) 

Já 
klúbbur má 
lækka gjald 

Gr. mat  
pr. fund 

Já Já Félagi 

3 
Gestafélagi 

(Associate Member) 

Já 
klúbbur má 
lækka gjald 

Gr. mat  
pr. fund 

Nei Nei Félagi 

4 
Heiðursfélagi 

 (Honorary Member) 
Nei 

Gr. mat  
pr. fund 

Já 
Já 

Einnig 
eingreiðsla 

Klúbbur 

5 
Ævifélagi 

(Life Member) 
Já Já Já 

Eingreiðsla 
$650  

Klúbbur 

6 
Aukafélagi 

(Member at large) 

Já 
klúbbur má 
lækka gjald 

Gr. mat  
pr. fund 

Já Já Félagi 

 
 

4. Nánari upplýsingar og skilgreingar 
 

Nánari upplýsingar og skilgreiningar er að finna í alþjóðalögum Lions, Standard Club 
Constitution and By-Laws, á vefsíðu Lions International: 
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/la2.pdf 

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/la2.pdf

