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ClubAdmin
félagakerfi Rótarý

DRÖG  |  MARS 2019

LEIÐARVÍSIR
Það sem þú skoðar fyrst  

áður en þú biður um hjálp!
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AÐSTOÐ
ClubAdmin félagakerfið var tekið upp haustið 2018.
Nú þegar hafa forsetar og ritarar og jafnvel vefstjórar (IT-samordnare) lært að nota kerfið og og með 
tímanum vext kunnátta innan klúbbanna á kerfinu.
• Það er enginn launaður starfsmaður sem er hægt að leita til með aðstoð!
• Öll vinna vefnefndar umdæmisins er unnin í sjálfboðavinnu!
• Lesið ávallt fyrst þessar leiðbeiningar áður en þið sendið inn beiðni um aðstoð!
• Leitið fyrst aðstoðar í eigin klúbbi, hjá þeim sem hafa notað kerfið.
• Uppfærið upplýsingar jafnóðum og tryggið að upplýsingar séu ávallt réttar.

Sendið ábendingar og beiðni um aðstoð á vefnefnd@rotary.is 
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UM FÉLAGAKERFIÐ
ClubAdmin félagakerfið byggir á félagakerfi sem Rótarý í Svíþjóð lét gera og byggir á reglum RI. 
Í dag eru í kerfinu eftirfarandi þættir:

• Félagatal
• Atburðarskráning
• Skjalasafn
• Verkefnaskráning
• Heimasíða

Unnið hefur verið að innleiðingu kerfisins í nokkuð langan tíma enda margt að þýða og aðlaga. Auk þess var 
yfirfærsla á félagatalinu nokkuð vandasöm og tímafrek. 
Allir klúbbar hafa staðlaða heimasíðu og einnig umdæmið www.rotary.is/1360
Ennþá geta verið hnökrar í kerfinu. Vinsamlegast tilkynnið hnökra á vefnefnd@rotary.is en þekktir hnökrar 
sem ekki hafa verið lagaðar verða tíundaðir á upphafssíðu ClubAdmin.

INNSKRÁNING
Tengill á innskráningur: www.rotary.is/ClubAdmin/admin
Einnig getið þið smellt á Innskráningu/ClubAdmin á forsíðu heimasíðu klúbbsins en heimasíður klúbbanna 
má finna hér www.rotary.is/1360/district/clubs/

Notandanafn = netfangið sem skráð er hjá Rótarý
Lykilorð = lykilorð sem þú býrð til. Smelltu á Gleymt lykilorð ef þú átt ekki eða hefur gleymt lykilorði þínu. 
Kerfið sendir þér póst með tengli sem þú fylgir til að útbúa nýtt lykilorð. Ef þú sérð ekki póstinn, skoðaðu þá 
t.d í Junk möppu 
Lykilorð þarf að vera 10 stafa langt, innihalda a.m.k. einn lágstaf, einn hástaf og eina tölu. Það má ekki 
innihald nafn eða föðurnafn þitt, nafn klúbbsins eða orðið rotary og ekki vera eins og eldra lykilorð.

Allir rótarýfélagar hafa aðgang að kerfinu. Embætti ráða hins vegar hvert aðgengið er.

http://www.rotary.is/ClubAdmin/admin
http://www.rotary.is/1360/district/clubs/
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AÐGENGI
Forseti og ritari hvers klúbbs (auk vefstjóra) hafa aðgengi til að skrá og breyta hjá félögum, stofna fundi, skrá 
mætingar, skoða skýrslur og fl.
Almennir rótarýfélagar hafa aðgang að sinni skrá og geta uppfært upplýsingar um sig, skoðað og skrá sig á 
fundi (þar sem gert er ráð fyrir skráningu) Skoðað skrár og fl.

Forseti/ritari
Megin verkefni forseta/ritara er:
• Skráning funda, mætinga á þá og gerð fundargerða.
• Viðhalda félagaskráningu
• Ritun frétta/tilkynninga á síðuna

SKRÁNING FUNDA/ATBURÐA

Smelltu á ATBURÐIR

Þá færðu upp glugga eins og þennan 
til hægri.
Sjálfgefið er að atburðurinn sé 
rótarýfundur, að hann sé haldinn 
á hefðbundnum fundarstað og á 
hefðbundnum fundartíma. (Eins og 
skráð er undir KLÚBBURINN).
Einnig er sjálfgefið að fundurinn sé 
opinber og rótarýfélagar sem gerast 
áskrifendur að viðburðum klúbbsins 
geti séð hann.
Gefið fundinum viðeigandi og 
„seljanlegt“ heiti. 
Sem dæmi gæti það verið „Litlar 
raforkuvirkjanir - Jón Jónsson“ eða 
eitthvað lýsandi fyrir meginþema 
fundarins.
Skráið dagsetningu (sama í báða 
reitina)
Skrifið stuttan texta um fundinn að 
eigin vali.
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SKRÁNING FYRIRLESARA
Smelltu á Bæta við.
Þá færðu upp valmynd þar sem þú byrjar á því að 
leita að viðkomandi fyrirlesara.
Sláðu inn fyrstu stafina í nafni og föðurnafni.
Hakaðu við Einstaklingar og Aðrir klúbbar
Smelltu svo á Leita

Ef nafnið kemur upp, hakaðu þá við það og smelltu 
á Velja.
Ef viðkomandi finnst ekki, smelltu þá á „Bæta við 
einstaklingi“.
Þá kemur upp nýr gluggi þar sem þú skráir nafn, 
föðurnafn og netfang ef það er þekkt og smellir 
svo á „Add Person“ (Bæta við).

Ath. þegar þetta er skrifað samþykkti kerfið ekki punkt í nafni, 
t.d. Jón A. 

Hakaðu við Opið ef nafn viðkomandi má sjást á 
opinni síðu og smelltu svo á Vista.

Mundu svo að vista atburðinn með því að smella á 
Vista efst til hægri.

Hægt er að leyfa skráningu á atburð með því að haka við SKRÁNING og skrá í viðeigandi reiti.
Nota má mynd við viðburðinn. Ráðlegt er að hún sé ekki stærri en 400 pixlar á breidd. Er hún sett inn með 
textanum eins og í hefðbundnu ritvinnsluforriti.
Myndastærðir
Nauðsynlegt er að minnka myndir 
áður en þær eru sóttar t.d. í 400 pixla 
breydd. (Notið Paint eða önnur einföld 
myndvinnsluforrit til að setja myndir í 
rétta stærð.
Ef minnka á mynd sem þegar er komin 
inn er hakað við hana og smellt á Edit 
og þá á resize.

FUNDARÁMINNING
Kerfið sendir sjálfkrafa út póst á 
miðvikudögum og sunnudögum og 
minnir á næstu fundi.
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SKRÁNING ANNARRA FUNDA EN RÓTARÝFUNDA
Fundir sem skáðir eru sem rótarýfundir teljast til skyldumætingar en aðrir fundir ekki, en teljast til mætingar 
fyrir þá sem á þá mæta.
Nefndarfundir eru skráðir á sama hátt og rótarýfundir nema velja skal tegundina „nefndarfundur“.
Á sama hátt eru skráðar ferðir, árshátíðir og fleira sem á að teljast til mætinga.

MÆTINGARSKRÁNING
Þegar fundir hafa verið haldnir skal skrá mætingu á þá strax.
Meginreglan er sú að sá sem heldur fund - skráir alla mætingu!
Við hefðbundna rótarýfundi kemur upp síða með nöfnum og myndum af öllum klúbbfélögum. Með því að 
smella á viðkomandi er mæting skráð og þegar smellt hefur verið á alla sem mættu er skráningin vistuð.

Gulur hringur merkir að ekki sé búið að skrá mætingu en grænn merki þýðir að búið sé að skrá mætingu.

Til að afmerkja félaga er smellt aftur á viðkomandi.
Blálitaðir reitir merkir mætta félaga.
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Hægt er að skrá bæði mætingu annarra rótarýfélaga og gesta.
Rótarýfélaga má skrá á tvo vegu, „Bæta rótarýfélaga við sem gesti“ þar sem leitað er af stökum félaga, og svo 
„Bæta rótarýfélaga úr klúbbi sem gesti“ þar sem hægt er að velja klúbb og merkja við nokkra félaga í einu. 
Þá er hægt að bæta við einstaklingi, þar sem mikilvægt er að leita fyrst til að forðast margskráningar.

Skrá þarf mætingu annarra rótarýfélaga í íslenskum klúbbum og reiknast hún þá með í 
mætingarútreikningi hans í eigin klúbbi.

Leið 1: 
Smelltu á „Bæta rótarýfélaga við sem gesti“
Skrifaður fyrstu stafina í nafni og föðurnafni og 
athugaðu að hakað sé við „aðrir klúbbar“.
Ef nafnið birtist, hakaðu þá við viðkomandi og 
smelltu á Velja
Leið 2: 
Smelltu á „Bæta rótarýfélaga úr klúbbi við sem 
gesti“
Veldu fyrst Rótarýklúbb viðkomandi.
Hakaðu við nafn gestsins/gestanna úr klúbbnum.
Smelltu á Velja
Birtist þá nafn hans og mynd.
Ef rangt er skráð er nægilegt að smella á 
viðkomandi til að fjarlægja mætingu.
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ÖNNUR MÆTING
Aðra mætingu, mætingu erlendis, eða á aðra viðurkennda atburði sem 
ekki eru skráðir sem atburðir í félagakerfinu, er skrá með því að smella á 
Önnur mæting og síðan Bæta við öðrum mætingum 

Þá kemur upp gluggi þar sem félaginn sem skrá á mætingu hjá er valinn, fundardagurinn er valinn (og sami 
dagur í næsta ramma) og síðan lýsing á þeim atburði sem tekið var þátt í. Svo er smellt á Vista.

Skráning annarra gesta
Mætingu annarra gesta og erlendra rótarýfélaga er 
skráð með því að smella á „Bæta við einstaklingi“
Þá kemur upp leitargluggi og mikilvægt er að smella 
fyrst á Nýr og skrifa fyrstu stafina í nafni og föðurnafni 
viðkomandi og smella svo á Leita. (Ef það er ekkert 
gert getur viðkomandi verið margskráður í kerfinu.)
Ef viðkomandi finnst er hakað við hann 

Ef viðkomandi finnst ekki er 
nafn, föðurnafn og e.t.v. netfang 
og símanúmer skráð og smellt á 
Bæta við einstaklingi. 

1.
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FUNDARGERÐIR
Fundargerðir er best að skrá í ritvinnsluforriti og vista síðan sem PDF. Gott er að gafa fundargerðinni lýsandi 
heiti, t.d.   20181004-fundargerð Rkl. ?? 
Smelltu á ABURÐIR og finndu þann atburð sem setja á fundargerð með og smelltu á Breyta
Neðst er hnappur, Hlaða upp skjali 

Smelltu á Choose file og veldu skrána á tölvunni þinni og samþykktu og smelltu síðan á vista.
Smelltu síðan á vista neðst til að vista atburðinn með fundargerðinni.

SKRÁNING FÉLAGA - LEIÐSAGNARÁLFUR
Til að bæta við félaga eða afskrá er smellt á LEIÐSAGNARÁLFUR.

Þar eru nokkrir valkostir, Bæta við félaga, Færa félaga  
(í annan klúbb) og Afskrá félaga.
Bæta við félaga
Smelltu á Bæta við félaga. 
Smelltu á næsta til að bæta við venjulegum félaga.
Ef viðkomandi hefur verið rótarýfélagi byrjar þú á 
að leita að viðkomandi en annars hakar þú við að 
einstaklingurinn hafi aldri verið rótarýfélagi og smellir 
á Næsta. Þá smellir þú á nær og leitar með því að skrifa 
fyrstu stafi í nafni og föðurnafni. Ef viðkomandi kemur 
upp, hakarðu við hann og smellir á velja.
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Ef viðkomandi hefur ekki verið rótarýfélagi þarftu að hafa allar upplýsingar við hendina.
Skráðu nafn og millinafn í reitinn Nafn. Það er gert svo fullt nafn skili sér til RI sem í flestum tilfellum 
vinnur aðeins með nafn og föðurnafn.
Netfang má ekki verið notað af öðrum því netfangið er notað við innskráningu í kerfið.
Skráðu síma án bils eða bandstriks. Ekki skrá sama númer í síma og farsíma.
Skráið sveitarfélag í nefnifalli.
Veldu hvort viðkomandi eigi 
að fá Rotary Norden á pappír 
eða rafrænt.
Smelltu á Næsta.

SKRÁNING 
HEIÐURSFÉLAGA
Heiðursfélagi skv. reglum 
RI er ekki virkur rótarýfélagi 
og því ekki gjaldgengur í 
neinar stöður hjá Rótarý og 
er m.a. ekki á útsendilistum 
klúbbsins vegna klúbbfunda 
enda getur heiðursfélagi verið 
einstaklingur utan Rótarý.
Ef skrá á rótarýfélaga sem heiðursfélaga, þarf fyrst að afskrá viðkomandi, Afskrá félaga. Getið ástæðu 
úrsagnar og bíðið svo sólarhring á meðan gögn eru færð yfir til RI. Síðan skráið þið félagan með því að haka 
við „Bæta við heiðursfélaga“ og fylgið leiðbeiningum.

FLUTNINGUR MILLI KLÚBBA
Ef félagi flyst úr einum klúbbi í annan skal sá klúbbur sem félaginn er/var í nota Leiðsagnarálfinn og smella 
á „Flytja félaga“. 
Smellið á nýr og leitið uppi félagann sem á að flytja. (Ath nægilegt er að skrifa fyrstu stafi í nafni og velja úr ef 
fleira en eitt nafn kemur upp). Smellið á Velja. Þá birtist nafn viðkomandi efst, reitur til að skrá inngöngudag 
í nýjan klúbb. 
Veljið síðan þann klúbb sem félaginn flyst í og smellið á Næsti.
ATH. mikilvægt að þetta sé gert í samráði við forseta eða ritara viðkomandi klúbbs.

Ef félagi flyst ekki strax í annan klúbb er smellt á Afskrá félaga og leiðbeiningum fylgt.
Nýi klúbburinn velur síðan Bæta við félaga og leitar uppi félagann og skráir hann inn á hefðbundinn hátt 
sem fyrrum félaga.
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NETFANGALISTAR
Í félagakefinu er möguleiki á að senda póst á alla félaga, valda embættismenn eða valda einstaklinga. 
Kerfið útbýr þá netfang sem sent er á en einungis er hægt að senda frá því netfangi sem skráð er í 
félagakerfinu.
Veldu Netfangalistar og þá færðu upp svona mynd:

Þegar þetta er skrifað eru tveir fastir netfangalistar hjá klúbbunum, allir meðlimir og allir embættismenn.
Ef t.d. á að senda póst á alla félaga í klúbbi, smellið þá á Allir meðlimir og síðan á netfangið sem birtist (eða 
afritið það og límið inn í póstforritið). 
Þá opnast sjálfgefna póstforritið ykkar en ath. að þið séuð að senda úr netfangi sem skráð er.

EIGIN PÓSTLISTI
Þið getið einnig búið til eigin lista með því að smella á Ný skrá og fylgja leiðbeiningum.

SKÝRSLUR

Hægt er að sækja staðlaðar skýrslur úr kerfinu og prenta út eða flytja út í Excel í töfluformi sem hægt er að 
vinna með. Látið það ekki trufla ykkur að enn stendur Rotary Sverige og að texti sé á sænsku. 
Þið getið líka útbúið eigin skýrslur.
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