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I. kapittul
Skilmarkingar
Har, sum hugtakið “klubbi” kemur fyri í hesi lóg, meinast við klubbar sum rinda gjøld
síni til ásetta tíð o.a. í samsvari við skilmarking hjá Kiwanis International (KI) í “club in
good standing” til allar tíðir. Hugtakið “virkin limur” vísir til limir, sum gera sína
skyldu í klubba sínum. Allir klubbar, uttan mun til um teir eru í samsvari við
skilmarkingina hjá KI, skulu senda allar fráboðanir um fundir, lógarbroytingar, uppskot
og gjaldsfráboðanir.
II. kapittul
Uppgáva og skipan
1. gr.
Felagsskapurin eitir: Umdømið Ísland-Føroyar í Altjóðafelagsskapinum Kiwanis (KI).
2. gr.
Landafrøðiligu mørkini fyri umdømið eru bundin við Ísland og Føroyar. Navnið á
umdøminum ella landafrøðiliga avmarkanin av umdøminum verða ikki broytt uttan við
loyvi frá altjóða leiðsluni hjá Kiwanis.
3. gr.
Uppgávan hjá umdøminum skal fyrst og fremst vera at stuðla klubbum og KI at fáa
framgongd á grundvirði, endamál og stevnumið í Ísland-Føroyar-umdøminum hjá
Kiwanis. Serligur dentur verður lagdur á samstarv við KI um
- at stovna nýggjar klubbar og at styrkja teir, sum longu eru;
- at upplæra klubbalimir og;
- at koma við upplýsingum um formlig størv til nýggjar limir.
4. gr.
Umdømini skulu vera býtt í øki. Landafrøðiligu mørkini hjá økjunum skulu vera
skilmarkað av umdømisstjórnini í samtyktum sínum.
5. gr.
Einhvør klubbi í umdøminum, sum til eina og hvørja tíð fylgir skilmarkingum hjá KI, er
partur av umdøminum og hevur rætt til øll tey rættindi, fyrimunir og skyldur, sum
komast av at vera ein slíkur partur.
III. kapittul
Embætismenn
1. gr.
Fyri hvørt umdømi skulu embætismenn vera umdømisstjóri, valumdømisstjóri, komandi
valumdømisstjóri, fráfarandi umdømisstjóri, umdømisritari, umdømiskassameistari,
umframt at økisstjóri skal vera fyri hvørt øki.
a. Embætini kunnu vera fleiri, um so er, at umdømistingið hevur samtykt tað. Embætini
skulu nevnast í umdømislógunum, og tey, sum verða vald, skulu vera virknir limir í
klubba í umdøminum.
b. Eingin embætismaður hevur lov til at vera á tveimum embætum samstundis,
undantikið embætini umdømisritari og -kassameistari.
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c. Eftir val til embæti, og áðrenn nýggju embætismenninir taka við, skulu allir
embætismenn verða nevndir samsvarandi tí embæti, teir eru valdir til, við orðinum
“komandi” framman fyri embætisheitinum.
2. gr.
Embætismenn í umdømisstjórnini skulu vera virknir limir í einum klubba í
umdøminum. Økisstjórar skulu vera limir í tí øki, sum valdi teir. Umdømisstjóri,
valumdømisstjóri og komandi valumdømisstjóri skulu hava og røkja reina revsiváttan,
sum er kannað og staðfest av KI.
3. gr.
Embætismenn skulu taka við starvi sínum 1. oktober og røkja tað í eitt (1) ár ella til
rættvaldir eftirkomarar teirra eru settir í embæti.
4. gr.
Ábyrgd og skyldur hjá embætismonnum í umdøminum skulu vera:
a. At kunna um grundvirðini hjá Kiwanis og endamálið hjá KI.
b. Røkta tørvir hjá klubbum í umdøminum.
c. Røkja tær embætisskyldur og bera ta ábyrgd, sum hevur verið ásett teimum, og sum
kann broytast í umdømislógunum, samtyktunum ella starvsreglunum hjá KI ella hjá
umdøminum, ella sum umdømisstjórnin áleggur teimum.
d. Hava virknan leiklut í vakstrartiltøkum hjá umdøminum við at styðja seg til
stevnuskránna um vakstrarætlan hjá KI.
e. Kunna um og stuðla tey mál, sum KI leggur stóran dent á, t.d. størv til nýggjar limir
og stríðið hjá Kiwanis fyri vælferð barnanna.
f. Koma á allar teir fundir, sum umdømið heldur vera neyðugar.
g. Embætismenn eru ráddir til at fara á heims- og evropating, tá ið tað er gjørligt.
5. gr.
Eftirfylgjandi skyldur og ábyrgd eru eittans á herðunum hjá umdømisstjóranum:
a. Starvast sum dagligur leiðari hjá umdøminum sambært skipanini og leiðbeiningini
hjá heimsstjórnini.
b. Í samráði við umdømisstjórnina, og sum umboð hennara, hava ábyrgd av, at framdar
verða ætlanir um at halda umdømisting og aðrar umdømisfundir.
c. Stjórna umdømisting og onnur ting, umframt at stjórna fundir hjá umdømisstjórnini.
d. Luttaka á øllum tingum og øðrum fundum, sum verður kravt av KI og av
evropastjórnini hjá Kiwanis (KIEF).
e. Hava ábyrgd av vakstrartiltøkum hjá umdøminum í samsvari við vakstrarætlanina hjá
KI.
6. gr.
Eftirfylgjandi skyldur og ábyrgd eru harumframt á herðunum hjá valumdømisstjóranum:
a. Vera á øllum fundum, sum KI leggur til rættis fyri valumdømisstjórar, m.a.
upplæringarfundir fyri valumdømisstjórar og heimsting.
b. Hava ábyrgd av upplæring av klubbum og av komandi økisstjórum og
nevndarformonnum, umframt at hava ábyrgd av upplæringarætlanum á umdømistingi.
c. Stuðla umdømisstjóranum í leikluti hansara sum embætismaður hjá KI.
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7. gr.
Leiklutur og skyldur hjá tí komandi valumdømisstjóranum eru at fylgja væl við í
upplæring, fundum og øðrum uppgávum, sum snúgva seg um upplæring, leiðaraevni og
vakstrarroyndir, og soleiðis fyrireika seg at røkja embætini sum valumdømisstjóri og
umdømisstjóri. Komandi valumdømisstjóri skal læra av komandi embætismonnum.
8. gr.
Fráfarandi umdømisstjóri skal tæna sum ráðgevi hjá umdømisstjórum og -stjórn.
9. gr.
Eftirfylgjandi skyldur og ábyrgd eru harumframt á herðunum hjá umdømisritaranum:
a. Hjálpa umdømisstjóra og -stjórn við rakstrinum av umdøminum.
b. Hava um hendur alla skjalaumsjón hjá umdøminum.
c. Hava umsjón við umdømisskrivstovu (um hóskandi).
d. Fáa viðkomandi embætismonnum, nevndarformonnum ella einstaklingum alt
samskifti frá KI, umframt at, í samstarvi við umdømisstjóran, lata KI allar neyðugar
frágreiðingar, sum KI biður um.
e. Luttaka á fundum og skriva fundarfrásagnir frá fundum hjá umdømisstjórn og -tingi.
f. Lata umdømistinginum frágreiðing og fáa til hølvdar tær frágreiðingar, sum
umdømisstjóri ella -stjórn krevja.
10. gr.
Eftirfylgjandi skyldur og ábyrgd eru harumframt á herðunum hjá
umdømiskassameistaranum:
a. Meta um fíggjarstøðuna hjá umdøminum regluliga og leggja umdømisstjórnini ráð.
b. Leggja fram frágreiðing á umdømistingi og tá ið umdømisstjórnin ynskir tað.
c. Taka sær av fíggjarbókhaldinum hjá umdøminum og hava ábyrgdina av hóskandi
eftirlitsmannagongdum av inn- og útgjøldum av rokningum hjá umdøminum sambært
nágreiniligum reglum hjá umdómisstjórnini.
d. Gera fíggjarbókhaldið hjá umdøminum atkomuligt hjá umdømisstjóra, -stjórn og
øðrum løggildum pørtum.
11. gr.
Eftirfylgjandi skyldur og ábyrgd eru harumframt á herðunum hjá økisstjóranum:
a. Røkja umdømisstjórnarskyldur sínar.
b. Stuðla og hjálpa klubbum í øki sínum.
c. Leggja til rættis og stjórna økisfundir sum umboð fyri umdømisstjórnina.
d. Hjálpa umdømisstjóra og -stjórn at seta í verk í øki sínum ætlanir og endamál hjá
umdøminum.
e. Lata umdømisstjóra frágreiðing um støðu og virksemi hjá klubbum í øki sínum.
f. Vitja klubbar í økinum so ofta, sum avgjørt er.
g. Í tættum samstarvi við valumdømisstjóran og upplæringarnevndina, hevur
valøkisstjórin ábyrgdina av upplæring av komandi embætismonnum í økinum.
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IV. kapittul
Umdømisstjórn
1. gr.
Í umdømisstjórnini sita umdømisstjóri, valumdømisstjóri, fráfarandi umdømisstjóri,
komandi umdømisstjóri, ritari, kassameistari og økisstjórar.*
*(GG: Tá ið limur í umdøminum røkir embæti í stjórnini hjá KIEF ella hevur sæti í
heimsstjórnini hjá KI, hevur hann rætt til sess á fundum hjá umdømisstjórnini, har hann
hevur framsagnarfrælsi.)
2. gr.
Fyrisiting av umdømismálum, sum ikki eru nevnd í hesum lógum, er treytaleyst í
hondum umdømisstjórnarinnar, men undir eftirliti og stjórn av heimsstjórnini.
Umdømisstjórnin kann samtykkja stevnu og/ella arbeiðshættarreglur, um tær ikki eru í
andsøgn við nakra galdandi lóg.
3. gr.
Sum serstakt umboð fyri umdømisstjórnina, og til at tryggja munabetri stjórnan av
umdøminum, skal eitt virksemisráð virka. Í ráðnum sita: umdømisstjóri, fráfarandi
umdømisstjóri, valumdømisstjóri, komandi valumdømisstjóri, umdømisritari og
umdømiskassameistari. Ráðið kal geva allari umdømisstjórnini skrivliga frágreiðing um
tey mál, sum tað hevur viðgjørt millum umdømisstjórnarfundir. Ráðið fundast eftir
boðum frá umdømisstjóranum so ofta, sum evni eru til tess.
4. gr.
Umdømisstjórnin skal halda minst tríggjar (3) fundir í starvsárinum, har ein skal vera
áðrenn 31. oktober. Umdømisstjórin ger av, nær og hvar umdømisstjórnarfundirnir
skulu haldast. Um fyrsti fundurin verður hildin áðrenn 1. oktober, koma avgerðirnar frá
tí fundinum í gildi 1. oktober.
5. gr.
Umdømisstjórin ella tveir triðingar (2/3) av allari umdømisstjórnini kunnu kalla saman
serstakan umdømisstjórnarfund.
6. gr.
Við at styðja seg til staðbundnar lógir, kann umdømisstjórnin fundast um viðurskifti síni
á tann hátt, sum ger tað møguligt hjá øllum luttakandi at samskifta beinleiðis
sínámillum, ella á tann hátt, sum lógin loyvir. Undir slíkum umstøðum er almenn
fundarskipan galdandi, uttan so at umdømisstjórnin hevur gjørt annað av.
7. gr.
Umdømisritarin skal boða umdømisstjórnini og dagliga leiðaranum hjá KI frá um tíð,
dagfesting og staðseting av regluligum fundum hjá umdømisstjórnini minst tríggjar (3)
vikur áðrenn hesir verða hildnir. Boðast skal frá serligum fundum minst tríggjar (3)
dagar áðrenn teir verða hildnir.
8. gr.
Tá ið umdømisstjórin ikki er til staðar, velur umdømisstjórnin ein av limum sínum til at
vera fundarstjóri.
9. gr.
Eingin 9. grein er í íslendsku lógini.
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10. gr.
Meiriluti av øllum umdømisstjórnarmonnum verður mettur at kunna avgreiða avgerðir,
og meiriluti av atkvøðum hjá hjástaddum fundarmonnum, sum atkvøða, er neyðugur til
avgreiðslu av málum, uttan so at annað er gjørt av í hesum lógum.
11. gr.
Innan tríati (30) dagar aftaná umdømisstjórnarfundir, skal umdømisritari senda KI
fundarfrásagnarupprit ella samandrátt av týðandi avgerðum í fundinum. Avritið skal
vera atkomuligt hjá klubbum í umdøminum. KI skal hava avrit av formligari
fundarfrásøgn innan tríati (30) dagar, frá tí at umdømisstjórnin hevur samtykt hana.
V. kapittul
Nevndir
1. gr.
Nøvn, skipan og skyldur fyri føstu nevndirnar í umdøminum skulu vera í samsvari við
ásetingar í stevnuskjølunum hjá KI.
2. gr.
Allar fastar nevndir í umdøminum skulu ráðføra seg við samsvarandi nevndir hjá KI.
3. gr.
Umdømisstjóranum er heimilað at skipa serstakar nevndir, um umdómisstjórnin
samtykkir tað.
4. gr.
Umdømisstjórin skipar formenn og nevndarmenn til allar nevndir, um umdómisstjórnin
samtykkir tað.
5. gr.
Orsakað av embæti sínum, er umdømisstjórin nevndarmaður í øllum nevndum í
umdøminum.
6. gr.
Umdømisstjórin hevur valdið at koyra ein og hvønn nevndarmann frá starvi.
VI. kapittul
Umdømisting
1. gr.
Umdømisting skal verða hildið á tí staði og til ta tíð, í tíðarskeiðinum millum 15. mars
og 25. september, sum umdømis- og heimsstjórn eru samdar um. Umdømisting kann tó
ikki verða hildið tríati (30) dagar frammanundan og/ella aftaná heims- og evropating,
uttan at tað er samtykt við hesa(r) stjórn(ir). Um so er, at heimsting verður hildið innan
fyri markið hjá umdøminum, ber til at halda umdømisting og heimsting lið við lið; við
slíkar umstøður má tinghaldið hjá umdøminum ikki vera samstundis sum almennir
tingfundir á heimstinginum. Umdømisstjórnin avger tingstað hjá umdømistinginum í
samstarvi við reglugerð um val av staði. Avgerð um tingstað skal altíð vera ásett trý (3)
ár fram í tíðina. Stevnt skal verða eftir, at halda umdømisting uttan fyri
høvuðsstaðarøkið fjórða (4) hvørt ár.
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2. gr.
Umdømisstjórin kann lýsa eykating fyri umdømið, um meiriluti av klubbum í
umdøminum ynskja tað, ella um tríggir fjórðingar (3/4) av umdømisstjórnini krevja tað.
3. gr.
Umdømisritarin skal senda klubbum í umdøminum og dagliga leiðaranum hjá KI
fráboðan um umdømisting minst seksti (60) dagar áðrenn dagsetingina av tinginum.
Eykating skal boðast frá í minsta lagi tríati (30) dagar áðrenn dagsetingina av slíkum
tingi.
4. gr.
Umdømisstjórnin skal hava fulla yvirumsjón og útinnandi vald á øllum tingum.
5. gr.
Áðrenn øll ting í umdøminum verða sett, hevur umdømisstjórin skyldu til at skipa fyri
valbrævanevnd og valnevnd, og skal hvør nevnd hava í minsta lagi tríggjar (3) limir.
Allir valnevndarlimir skulu vera tingfulltrúar.
6. gr.
Á hvørjum umdømistingi hevur hvør klubbi rætt til tríggjar (3) fulltrúar, og skulu tveir
(2) teirra vera klubbaforseti og valforseti. Klubbar skulu eisini tilnevna tríggjar (3)
varamenn, sum taka sæti á tingi, um onkur aðalfulltrúi hevur forfall. Fulltrúar og
varafulltrúar skulu vera virknir limir í tí klubba, sum teir eru fulltrúar fyri. Eigur ein
klubbi ikki tríggjar (3) tingfulltrúar, kann økisstjórin ella fyrrverandi økisstjóri/ar úr
skuldaleysum økisklubba/um vera fulltrúi hjá hesum klubba. Klubbin skal velja sínar
tingfulltrúar í góðari tíð áðrenn tingið. Valið skal vera fráboðað umdøminum og vera
staðfest av forsetanum og ritaranum hjá hvørjum klubba. Valbrævanevndin skal
staðfesta tilnevning av sitandi ella fyrrverandi økisstjórum sum fulltrúar hjá klubbanum.
7. gr.
Almennir fulltrúðar hjá nýstovnaðum Kiwanisklubba skulu njóta full rættindi á
umdømistingi, eftir at klubbin er blivin góðkendur av KI, uttan mun til um
góðkenningin er formliga handað klubbanum ella ikki.
8. gr.
Allir embætismenn hjá umdøminum og fyrrverandi embætisstjórar, sum eru virknir
limir í Kiwanisklubba í umdøminum, skulu vera sjálvvaldir fulltrúar á øllum tingum.
9. gr.
Ein góðkendur tingfulltrúi er ein, sum rindað hevur ásett tingskrásetingargjald (um tað
er kravt).
10. gr.
Ikki er loyvt at fara á val sum umboð fyri annan/aðra ella at atkvøða við brævi.
11. gr.
Umdømisstjórnin skal javna allan kostnaðin av umdømistingum út á allar Kiwanislimir,
har tað verður gingið út frá limatalinum 31. desember. Fíggjarætlanin hjá tinginum skal
verða send øllum klubbunum, so skjótt sum inngjaldsseðlarnir fyri tinggjøld eru sendir
út. Gjalddagur fyri tinggjøld skal vera tveir (2) mánaðir áðrenn umdømistingið verður
sett. Umdømistingið skal samtykkja fíggjarætlanina fyri umdømistingið.
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12. gr.
Umdømistingið kann leggja fram, umrøða og samtykkja uppskot, umframt at tað kann
senda mál ella annað, sum tað stúrir fyri, til KI. Tingið skal eisini umhugsa og taka
støðu til mál, sum verða løgd fram av KI.
13. gr.
Um umdømisstjórin ikki er til staðar á umdømistingi/um, skal umdømisstjórnin tilnevna
onkran valdan fulltrúa hjá umdømisstjórnini til at virka sum tingforseti.
14. gr.
Tingfulltrúar hjá einum triðingi (1/3) av klubbunum í umdøminum mynda neyðugan
meiriluta á umdømistingum. So leingi tað ikki er øðrvísi gjørt av í hesum lógum, skal
meirilutin av atkvøðum hjá hjástøddum tingfulltrúum, sum taka støðu, til fyri at
samtykkja øll uppskot tingsins.
15. gr.
Áðrenn tríati (30) dagar eftir ting, skal umdømisritarin skriva frágreiðing um tær
avgerðir, sum vóru tiknar á tinginum. Frágreiðingin skal verða samtykt av
umdømisstjóra og send dagliga leiðaranum hjá KI. Frágreiðingaravrit skal vera øllum
klubbum í umdøminum til taks.*
*(GG: Eftir avgerð hjá umdømisstjórnini um tað, skal fundarfrásøgnin frá tinginum
eisini verða send umdømisstjórnarlimum og formonnum í umdømisnevndunum, og so
eisini KIEF, um málið snýr seg serstakliga um tað..)
16. gr.
Um so stendur til, at umdømisstjórnin kemur til ta niðurstøðu, at neyðugt er at útseta
umdømistingið orsakað av vanda- ella neyðstøðu, hevur stjórnin ábyrgd av at kunna KI
og klubbarnar í umdøminum um avgerðina. Undir slíkum umstøðum, skal
umdømisstjórnin, so skjótt sum gjørligt, eisini gera av, hvussu tey mál, sum vanliga
verða løgd fram á umdømistingi, skulu verða viðgjørd og avgreidd. Um møguligt, skal
fyrst boðast frá nýggjum tingi, men um tað ikki eydnast, skal kallast inn til fundar, har
allir sjálvvaldir umdømisstingfulltrúar luttaka. Meirilutin av fulltrúunum á einum
slíkum fundi kann avgreiða avgerðir.
17. gr.
Ein tingskrá, sum er samtykt av umdømisstjórnini, skal ráða í tingvirkseminum. Við
meiriluta av atkvøðum, kunnu tingfulltrúar, nær sum er, broyta skránna.
18. gr.
Uppskot
a. Ein klubbi við meiriluta av samtyktum virknum limum ella stjórn kann leggja
uppskot fyri umdømistingið, um so er at umdømisritarin fær tey í minsta lagi seksti (60)
dagar áðrenn fráboðaðan tingdag. Umdømisstjórnin kann eisini leggja fram uppskot.
b. Øll uppskot, sum koma inn, skulu verða løgd fyri lógar- og uppskotsnevndina.
Nevndin hyggur tey ígjøgnum og leiðbeinir umdømisstjórnini um handfaring teirra.
Nevndini er heimilað at broyta, sameina, rætta ella nokta avgreiðslu av uppskotum frá
klubbum. Umdømisstjórnin hevur síðsta orðið, tá tað kemur til hvørji uppskot verða
løgd fram fyri umdømistingið.
c. Minst tríati (30) dagar áðrenn umdømisting, skal umdømisritarin gera øll innkomin
uppskot atkomulig fyri klubbar í umdøminum, undantikið tey, sum ætlað eru at heiðra
minni um ávísan persón ella at veita Kiwanislimi serstaka viðurkenning.
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d. Til ber ikki at taka onnur uppskot til avgreiðslu, uttan so at tveir triðingar (2/3) av
umdømisstjórnini samtykkir tað, umframt at uppskotini eru komin fram í byrjanini av
tingfundinum.
e. Uppskot kunnu verða samtykt við meiriluta av gildugum atkvøðum hjá hjástøddum
tingfulltrúuum. Undantikin eru tey uppskot, sum umdømisstjórnin er komin við, og sum
eru løgd fram seinastu seksti (60) dagarnar. Hesi uppskot krevja tveir triðingar (2/3) av
atkvøðunum fyri at verða samtykt.
19. gr.
Fundarfólkið skal samtykkja og fylgja vanligum tingreglum, tá ið tað avgreiðir tingmál.
VII. kapittul
Tilnevning og val av embætismonnum
1. gr.
Val av embætismonnum fer fram á umdømistingi, so leingi sum einki annað er gjørt av í
hesum lógum. Í dagsskránni fyri tingið skal standa hvar og nær valið fer fram.
2. gr.
Umdømisritari og -kassameistari, sum taka við embætum tann 1. oktober, skulu vera
valdir av valumdømisstjóranum og hava samtykt frá umdømisstjórn hansara.
3. gr.
Sum umboð fyri umdømisstjórnina, setur uppstillingarnevndin komandi
valumdømisstjóra í embæti. Nevndin starvast sambært arbeiðshættarreglum, sum eru
settar og samtyktar av umdømisstjórnini. Ynskiligt er, at tað í uppstillingarnevndini eru
valdir tríggir (3) limir, sum hava røkt tað embæti, sum teir tilnevna onnur í. Uppskot hjá
uppstillingarnevndini skulu vera umdømisritara í hendi ikki seinni enn hundrað og
fimmti (150) dagar áðrenn umdømisting. Umdømisstjórin skal skrivliga kunngera
klubbunum niðurstøðurnar hjá nevndini ikki seinni enn níti (90) dagar áðrenn
umdømisting. Aðrar tilnevningar til embætið sum komandi valumdømisstjóri skulu vera
umdømisritara í hendi ikki seinni enn 60 dagar áðrenn umdømisting. Umdømisritarin
kunnger klubbunum ikki seinni enn 45 dagar áðrenn umdømisting, hvørjar tilnevningar
eru komnar afturat.
4. gr.
Eftirfylgjandi arbeiðsháttur skal verða fylgdur tá ið embætismenn verða valdir á
umdømistingum:
a. Valumdømisstjórin skal vera tann einasti uppstillaði til embætið sum umdømisstjóri
og komandi valumdømisstjóri skal vera tann einasti uppstillaði til embæti sum
valumdømisstjóri.
b. Fullgild valevni til embætini sum umdømisstjóri, valumdømisstjóri og komandi
valumdømisstjóri skulu:
- Senda KI undirskrivaða yvirlýsing um, at hann/hon fer at røkja embætisskyldur sínar.
- Vísa á reina revsiváttan, sum er kannað og staðfest av KI.
c. Eingin 4. grein c er í íslendsku lógini
d. Áðrenn valið byrjar, skal umdømisritarin kunngera tingfundinum øll valevnini, sum
lúka allar embætistreytir.
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e. Meiriluti av øllum gildum atkvøðum er neyðugur fyri at embætisvalið skal verða
roknað sum fullgilt. Fær einki valevni neyðugan meiriluta av gildum atkvøðum, skal í
staðin haldast nýtt val. Tað valevnið, sum fekk fæstar atkvøður í fyrsta umfari, dettur út.
Val verður endurtikið til eitt valevni hevur fingið neyðugan meiriluta.
f. Loynilig atkvøðugreiðsla skal eittans nýtast, tá ið tvey (2) ella fleiri valevni eru til
sama embætið.
g. Ikki er loyvt at savna saman atkvøður.
5. gr.
Skyldur hjá valbræva- og valnevndini:
a. Valbrævanevndin skal staðfesta allar tingfulltrúar og taka avgerð um støðuna hjá
teimum tingfulltrúum, sum ikki vóru staðfestir av klubba sínum áðrenn tingbyrjan.
Áðrenn valið byrjar, skal nevndin upplýsa umdømisritaranum og valnevndini um talið
av tingfulltrúum og, um tað verður kravt, navnaskránna hjá fulltrúunum.
b. Valnevndin syrgir fyri, at valið fer fram, at atkvøðuseðlarnir verða býttir út, og at teir
verða taldir. So skjótt sum valúrslitið er klárt, skal nevndin kunngera valevnum og
fundarfólkinum niðurstøðuna av valinum. Kunngerðin skal vera undirskrivað av
meirilutanum av valnevndini.
6. gr.
Val av økis- og valøkisstjóra
a. Økisstjórin skal halda fund í øki sínum, ikki fyrr enn í fyrstu vikuni í nýggja starvsári
sínum, og ikki seinni enn á tí umdømistingi, sum markar endan á embætistíð hansara. Á
fundinum skal veljast økis- og valøkisstjóri fyri næsta valskeið. Økisstjórin avger nær
fundurin skal haldast. Forsetarnir hjá økisklubbunum skulu vera bodnir á fund, við í
minsta lagi tíggju (10) daga fyriboðan. Somuleiðis skal økisstjórin bjóða fyrrverandi
umdømisstjóranum og fyrrverandi økisstjóranum umframt teimum almennu limunum,
sum eru virknir limir í klubba í økinum, á fund við framsagnarfrælsi, men uttan valrætt.
b. Hvør økisklubbi hevur rætt til at senda upp til tríggjar (3) fulltrúar á fundin, har tveir
(2) teirra skulu vera forseti og valforseti. Afturat tí, skal klubbin tilnevna tríggjar (3)
varafulltrúar, um tað hendir seg, at onkur av aðalfulltrúunum ikki fær verið hjástaddur.
Aðal- og varafulltrúar skulu allir vera virknir limir.
c. Fulltrúar hjá í minsta lagi meirilutanum av økisklubbunum telja sum avgerandi
meiriluti.
d. Økisstjórin skal stjórna valinum, uttan so at hann er valevni. Um hann er
burturstaddur, ella ikki førur fyri at røkja uppgávur sínar, skal fundurin velja ein av
fundarfólkunum til fulltrúa, sum so stjórnar valinum.
e. Eingin einstaklingur skal vera roknaður sum valevni til embætið sum økis- ella
valøkisstjóri, uttan at fingin til vega eru samtykki og avtala um, at viðkomandi røkir tær
skyldur og átekur sær ta ábyrgd, sum fylgir embætinum.
f. Valøkisstjórin er einasta valevnið til embætið sum økisstjóri.
g. Um tvey (2) ella fleiri valevni eru til embætið sum valøkisstjóri, skal loynilig
atkvøðugreiðsla haldast. Meiriluti av avgreiddum atkvøðum telur sum nóg nógvur til at
avgreiða valið. Um einki valevni fær meirilutan av atkvøðunum, skal vera valt aftur, har
tað valevnið, sum fekk fæstar atkvøður, fellur út. Hendan skipan skal verða fylgd til eitt
valevni hevur fingið meirilutan av atkvøðunum. Um atkvøðurnar eru á jøvnum, kastar
økisstjórin lut um, hvat valevni skal vinna valið.
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h. So skjótt sum gjørligt skal fundarstjórin geva umdømisritaranum frágreiðing um
úrslit av valinum. Umdømisritarin fær KI upplýsingarnar.
i. Valøkisstjórin er ikki embætismaður fyri umdømið.
VIII. kapittul
Leys embæti
1. gr.
Um embæti sum umdømisstjóri, valumdømisstjóri ella komandi valumdømisstjóri
gerast leys, skal meirilutin av atkvøðunum hjá umdømisstjórnini velja nýggjan
embætismann til tað, sum eftir er av valskeiðnum. Fyrrverandi umdømisstjórar og
sitandi ella fyrrverandi økisstjórar eru valbærir.
2. gr.
Um embætið sum fráfarandi umdømisstjóri gerst leyst, verður tann fyrrverandi
umdømisstjórin, sum síðst røkti embætið sum umdømisstjóri undan fráfarandi
umdømisstjóra, sjálvvirkandi fráfarandi umdømisstjóri, um so er at viðkomandi hevur
vilja og evni til tess.
3. gr.
Um embætini sum umdømisritari ella -kassameistari gerast leys, skal umdømistjórin við
samtykki frá umdømisstjórnini seta ein skikkaðan lim úr klubba í umdøminum í
embætið til tað, sum eftir er av valskeiðnum.
4. gr.
Um embætið sum økisstjóri gerst leyst, skal embætið setast á eftirfylgjandi hátt:
a. Um eitt (1) ár ella minni er eftir av valskeiðnum, skal umdømisstjórnin við meiriluta
av atkvøðum sínum velja skikkaðan lim úr sama øki at seta í embætið til tað, sum eftir
er av valskeiðnum;
b. Um meira enn eitt (1) ár er eftir av valskeiðnum, skal umdømið kunngera fyri
viðkomandi økisklubbum, at val av nýggjum økisstjóra skal fara fram á økisfundi, sum
boðið skal vera til áðrenn seksti (60) dagar eftir, at embætið gjørdist leyst. Um nýggjur
økisstjóri ikki verður valdur, skal umdømisstjórnin við meiriluta av atkvøðum sínum
velja skikkaðan lim úr sama øki at røkja embætið.
5. gr.
Um tað onkursvegna ikki verður valdur nakar at røkja embæti í umdøminum, kann
umdømisstjórnin lýsa embætið leyst og seta onkran í embætið sambært lógargreinum
um viðkomandi embæti í hesum lógum.
6. gr.
Um tað kemur fram aftan á valið og áðrenn 1. oktober, at onkur komandi embætismaður
ikki fær tænt starvsárið, sum viðkomandi varð valdur til, skal komandi umdømisstjórnin
seta starvið í samsvari við skipanir í hesum lógum um leys embæti. Førleikin hjá
komandi umdømisstjóranum at tæna starvsárið, sum hann var valdur til, skal fyrst verða
avgjørdur við tveimum triðingum (2/3) av øllum atkvøðum hjá komandi
umdømisstjórnini.
7. gr.
Um umdømisstjórin hevur tíðaravmarkað forfall, soleiðis at hann ikki fær passað
embætisskyldur sínar, er umdømisstjórnini heimilað at seta skikkaðan fyrrverandi
umdømisstjóra ella fyrrverandi ella sitandi økisstjóra, til at starvast sum avloysari hjá
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umdømisstjóranum inntil umdømisstjórin aftur fær tikið við embætinum. Meðan
umdømisstjórin er óarbeiðsførur, skal avloysarin gera alt tað, sum umdømisstjórin
vanliga ger, umframt at hava ta ábyrgd og tað vald, sum ein umdømisstjóri hevur
sambært hesum lógum og sambært altjóðalógum hjá KI. Um tað vísir seg eftir seksti
(60) dagar, at umdømisstjórin enn ikki er førur fyri at røkja embætið, má
umdømisstjórnin lýsa embætið sum umdømisstjóri leyst, og seta tað av nýggjum
sambært greinum í hesum lógum.
IX. kapittul
Agamál hjá embætismonnum
1. gr.
Um umdømisstjórin ella tveir triðingar (2/3) av umdømisstjórnini meta, at
embætismaður fyri umdømið vanrøkir skyldur sínar, skal umdømisstjórnin rannsaka
uppáhaldið og taka avgerð um málið á fundi, sum skal haldast innan fjørutifimm (45)
dagar, frá tí at rannsóknin av málinum var liðug, ella so skjótt sum gjørligt. Skrivlig
fráboðan um misgerðina, rannsóknina av tí, og um fundin, skal verða givin viðkomandi
embætismanni í minsta lagi tríati (30) dagar áðrenn fundin. Tí stevnda er heimilað at
vera á fundinum og at verja seg. Um skuldsetingarnar eru staðfestar við atkvøðum frá
tveimum triðingum (2/3) av allari umdømisstjórnini, skal embætið lýsast leyst.
2. gr.
a. Atburður, sum ikki sømir seg einum Kiwanislimi, er skilmarkaður í samtyktum hjá
KI sum:
- Ein hvør atburður, sum ikki sampakkar við almennar atburðarreglur og sum er í stríð
við; ella
- sum kann skaða álit og virðing fyri Kiwanisrørsluni úteftir.
b. Um ein embætismaður í umdøminum er lagdur undir at hava borið seg at á ein hátt,
sum ikki sømir seg einum Kiwanislimi, og viðkomandi verður skuldsettur meðan
hann/hon røkti skyldur sínar sum embætismaður í umdøminum, skal umdømisstjórin alt
fyri eitt biðja um reglur frá KI viðvíkjandi atferð í slíkum málum, umframt at skula seta
serstakan rannsóknarmann til at kanna gongdina í málinum. Um tað er umdømisstjórin,
sum er skuldsettur, skal málið sendast til heimsforsetan og dagliga leiðaran hjá KI, har
tað fær ta viðgerð, sum verður nýtt í málum viðvíkjandi embætismonnum hjá KI. Um
rannsóknarfrágreiðingin vísir, at uppáhaldið var væl grundað, skal umdømisstjórin
kunngera viðkomandi embætismanni tað og boða umdømisstjórnini frá málinum, sum
so skal halda vitnisførslu fyri at fáa greiðu á málinum. Tá tað er liðugt, viðger
umdømisstjórnin tað og kunnger avgerð sína, um tann ákærdi embætismaðurin hevði
ella ikki hevði víst “óhóskandi atburð”. Bygt á ta avgerð, skal hóskandi agarevsing
gevast, sum kann vera: ráðgeving, munnlig ella skrivlig áminning, tíðarbundin
burturvísing ella at viðkomandi verður settur úr embæti.
c. Um rannsóknarmaðurin ella ákærdi embætismaðurin halda, at okkurt skeivt er farið
fram undir rannsóknini ella undir avgreiðsluni av málinum, hava báðir rætt til skrivliga
at biðja umdømisstjórnina endurskoða avgerð sína. Avgerðin hjá umdømisstjórnini er
endalig.
d. Um tað undir viðgerð av málinum stendst illgruni um revsiverdar gerðir, skal málið
vera sent til hóskandi myndugleikar.
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e. Øll málsskjøl, sannroyndir og upplýsingar, sum viðvíkja rannsóknini, avgerðini og
endurskoðanini av avgerðini (um viðkomandi), eru at fata sum trúnaðarmál fyri øll, sum
koma fram á tey, uttan mun til á hvørjum stigi.
f. Umdømið skal hagreiða øll almenn málsskjøl (skuldsetingarfrágreiðing,
rannsóknarfrágreiðing, vitnisførsluskjøl, stjórnarfrágreiðing og frágreiðing av
endurskoðan av avgerðini (um viðkomandi)) sum trúnaðarmál so leingi, sum lógin sigur
tað. Avrit av málsskjølum, sum skulu varðveitast sum trúnaðarmál, skulu sendast KI.
3. gr.
Tá ið embætismaður í umdøminum er settur úr starvi orsakað av umstøðum, sum hava
at gera við ósømandi atburð ella vanrøkt av embætisskyldu, ella um hann sigur seg úr
embæti, kann umdømisstjórnin lýsa viðkomandi einstakling ikki at vera føran fyri at
røkja nakað embæti ella at vera settur í nakað ábyrgdarstarv í umdøminum í framtíðini.
X. kapittul
Inntøka
1. gr.
Allir klubbar rinda umdøminum eitt ávíst gjald fyri hvønn virknan klubbalim, umframt
haldaragjald fyri Kiwanistíðindi. Gjaldsupphæddin skal vera avgjørd við tveimum
triðingum (2/3) av atkvøðunum hjá fulltrúum á umdømistinginum. Gjalddagar eru 1.
november (60%) og 1. apríl (40%), og skulu gjøldini rindast ikki seinni enn tríati (30)
dagar aftaná gjalddagarnar. Gjøldini ganga út frá tí klubbalimatali, sum KI varð kunnað
um tann 30. september og 31. mars, dagarnar frammanundan gjalddøgunum.
Gjaldkomudagar eru 1. desember og 1. mai.
2. gr.
Heimilað er umdøminum at krevja inn fyrisitingargjald fyri nýggjar limir. Upphæddin
skal vera avgjørd av umdømistingi.
3. gr.
Ongar fleiri fíggjarligar skuldbindingar, aðrar enn tær, sum eru avgjørdar í hesum
lógum, kann umdømið leggja á klubbar í umdøminum, uttan við tveimum triðingum
(2/3) av atkvøðunum hjá fulltrúunum á umdømistinginum.
XI. kapittul
Fíggjarmál
1. gr.
Tríggir (3) limir eru í fíggjarnevndini, sum umdømistingið setur. Fíggjarnevndin skal
gera inntøku- og útreiðsluætlan fyri umdømið til næsta starvsár. Fíggjarætlanin skal
vera tøk áðrenn 1. apríl, og skal hon verða send klubbum sum kunning. Allir klubbar og
allir valdir og settir embætismenn skulu fáa eitt eintak av ætlanini áðrenn 15. apríl.
Umdømistingið samtykkir fíggjarætlanina og gevur fíggjarnevndini arbeiðsreglur.
2. gr.
Umdømisstjórnin tilnevnir løggildan einstakling ella einstaklingar, ella løggilda
fyritøku, sum skal grannskoða kassapening og bankakontur hjá umdøminum eftir hvørt
fíggjarár. Konturnar hjá umdøminum skulu leggjast fram á umdømistingi til samtyktar.
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3. gr.
Umdømisstjórnin ger av ein almennan goymslustað til fæið hjá umdøminum.
Umdømisstjórnin avger, hvat fyri embætismaður ella -menn hava rætt til at umsita fæið
hjá umdøminum.
4. gr.
Umdømið skal fylgja øllum almennum reglum um at lata tí almenna allar frágreiðingar,
sum vera hildnar at vera neyðugar.
5. gr.
Árliga skal umdømið útgreina fíggjarstøðu sína fyri klubbum í umdøminum og fyri
heimsstjórnini, og tá ið tað verður ynskt, skal umdømið veita KI tær upplýsingar, sum
verða umbidnar.
XII. kapittul
Yvirvald/stjórnarvald
1. gr.
Lógir og samtyktir hjá umdøminum skulu vera í samsvari við landslógina.
2. gr.
Tilvísingar til mál, sum ikki eru skilmarkað í hesum lógum, kunnu finnast í skjølunum
niðanfyri, sum skulu brúkast við hesi raðfesting:
Fyrsta – Altjóðalógir hjá KI
Annað – Samtyktir og arbeiðshættarreglur hjá KI
Triðja – Evropalógir
Fjórða – Samtyktir og arbeiðshættarreglur hjá umdøminum
Fimmta – Almennar fundarskipanir
XIII. kapittul
Lógarbroytingar
1. gr.
a. Við samtykki frá meirilutanum av virknu limunum, kann ein klubbi í umdøminum
leggja uppskot um lógarbroytingar fyri umdømistingið, um so er at hetta oppskotið er
umdømisritara í hendi minst seksti (60) dagar áðrenn umdømistingið verður sett.
Umdømisstjórnin kann eisini leggja lógarbroytingaruppskot fram.
b. Umdømisritari skal gera avrit av øllum uppskotum um broyting av umdømislógini
tøkt hjá øllum klubbunum í umdøminum, ikki seinni enn tríati (30) dagar áðrenn
umdømistingið verður sett.
c. Broytingaruppskot í hesum lógum koma í gildi við atkvøðum hjá tveimum triðingum
(2/3) av gildugum atkvøðum hjá hjástadddum tingfulltrúum.
2. gr.
Hendan lógin, og allar broytingar í henni, skulu vera í samsvari við altjóðalógirnar hjá
KI og Standard Form of District Bylaws (SFDB). Undanfarnar broytingar, sum KI
longu hevur staðfest at vera í samsvari við áðurnevndar lógir, koma í gildi alt fyri eitt,
uttan so at samtyktin av teimum ásetur aðra dagseting. Aðrar broytingar, sum ikki vera
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hildnar at vera í samsvari við nevndar lógir, koma ikki í gildi, uttan so at tær fáa
samtykki frá heimsstjórnini. Í ivamálum tekur heimsstjórnin avgerð um samsvar.
3. gr.
Um lógirnar hjá KI eru broyttar soleiðis, at tað krevur endurskoðan av SFDB, skal
umdømisstjórnin broyta umdømislógirnar á næsta boðaða umdømisstjórnarfundi og
útgreina broytingarnar fyri klubbum og limum.
XIV. kapittul
Ógilding
1. gr.
Um onkur áseting í hesum lógum vísir seg at vera ógildug, so galda allar hinar
ásetingarnar í lógini kortini.
XV. kapittul
Skráseting og avtøka
1. gr.
Um løgboð áseta tað, skal umdømið skrásetast hjá viðkomandi myndugleikum og
skrásetingin skal røkjast í samsvari við lógirnar.
2. gr.
Um umdømið onkursvegna gevst við virksemi sínum, skal síðsta umdømisstjórnin, í
samsvari við galdandi lóg, umsita leysafæið og aðrar ognir. Um umdømið ikki røkir
hesa skyldu sína, kemur heimsstjórnin upp í málið.
XVI. kapittul
Almennar ásetingar
1. gr.
Umdømið sleppur ikki at vera virkið í politiskum endamálum, harímillum at breiða
propaganda, at royna at hava ávirkan á lóggávu ella við at taka lut í valstríði við ella
móti valevni til alment embæti.
2. gr.
Starvsárið hjá umdøminum er frá 1. oktober til 30. September.
Staðfesting av samtyktini
Um umdømislógin verður broytt, skal avrit av øllum samtyktum broytingum, umframt
avriti av broytingum av umdømislógum, sendast til KI Governance Specialist
(governance@kiwanis.org), sum gjøgnumgongur, samtykkir og skrásetir tær. Umdømið
verður gjørt vart við, tá ið broytt umdømislóg er vorðin samtykt av KI.
Hesar lógir vóru soleiðis samtyktar av Kiwanisumdøminum Íslandi-Føroyum tann 12.
september 2015.
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