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Gjaldkeraskóli 2019

Hvað ætlum við að skoða í dag:

1. Hlutverk gjaldkera

2. Stjórn

3. Sjóðir

4. Skýrslur og skil

5. Varsla sjóða

6. Uppgjör



3

Gjaldkeraskóli 2019

Hlutverk gjaldkera

Er stjórnarmaður:

• Ber ábyrgð á að stjórnin samþykki allar greiðslur og 

að það komi fram í fundargerðum

• Gerir grein fyrir stöðu reikninga og hreyfingum á 

þeim

• Hefur eftirlit með kostnaði við fjáraflanir
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Hlutverk gjaldkera

Gjaldkeri er ein(n) af aðalstjórnendum klúbbsins í 

þeim verkefnum sem klúbburinn vinnur að innan sem

utan klúbbsins.

Það er mikilvægt að hafa það í huga að þú ert hluti af

stærri heild sem er Lions.
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Hlutverk gjaldkera

Gjaldkeri er ábyrgur fyrir fjármálum Klúbbsins

• Á að viðhalda nákvæmt bókhald yfir fjármál klúbbsins

og bankareikninga

• Er stjórnarmaður í klúbbnum
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Hlutverk gjaldkera

Klúbbfundir:

Vera tilbúinn að leggja fram upplýsingar á 

klúbbfundum

Munnlegar skýrslur skulu vera nákvæmar og byggðar

á staðreyndum

Er viðbúin/n að taka á móti peningum og gefa kvittanir

fyrir greiðslum
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Hafðu reglu á sjóðum

• Tekur á móti öllum greiðslum til klúbbsins

• Innheimtir félagsgjöld samkvæmt upplýsingum ritara

(ATH góðan fyrirvara á greiðslum)

• Vinnur með stjórn klúbbsins að stýringu sjóða
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Endurgreiðsla VSK vegna gjafa

Varðandi gjafir til líknarmála og endurgreiðslu á VSK er

hægt að fara inn á www.rsk.is www.tollur.is og skoða

hvað reglur eru í gildi á hverjum tíma eða leita beint til 

viðeigandi stofnunar.

http://www.rsk.is/
http://www.tollur.is/
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Vinnur að gerð tekju- og kostnaðaráætlunar

• Undirbúa fjárhagsáætlun klúbbstarfs og viðburða

• Fjárhagsáætlun

• Skilgreina reglubundnar innheimtur (árlega, 

hálfsárslega)

• Ákveða upphæð félagsgjalda– Félagsgjöld

þurfa að duga fyrir:

➢ Fjölumdæmisgjöldum og Alþjóðagjöldum

➢ Öllum öðrum rekstrarkostnaði



10

Gjaldkeraskóli 2019

Vinnur að gerð tekju- og kostnaðaráætlunar

• Rekstrarkostnað

• Fjárhagsáætlun fyrir viðburði

• Áætla tekjur og kostnað við hvert verkefni

• Vinna að gerð fjárhagsáætlunar ekki seinna en

í lok júní í samvinnu við fráfarandi gjaldkera
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Dæmi um fjárhagsáætlun
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Fjáraflanir
Klúbbar og hugmyndaflug ræður

Allt söfnunarfé frá almenningi verður að
renna til verkefna

Sala á alls konar munum
Vörukynningar
Skemmtanir af ýmsum toga
Flóamarkaðir
Vinna við þrif og viðhald
Byggingarvinna
Sorphirða
Jólakortagerð
Fiskveiðar
……..
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Tillaga um gjöld 2019 - 2020

Fjölumdæmisstjórn gerir það að tillögu sinni að 

félagsgjald fyrir starfsárið 2019 – 2020 hækki í 

samræmi við breytingar á launa- og neysluvístölu ( 

janúar 2018 – janúar 2019) .   Vægi launavísitölu er 

53,5%.   

Félagsgjaldið var kr. 13.114.-.- en hækkar um 4,7% 

og  verður 13.730.- fyrir starfsárið 2019 -2020.
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Tillaga um gjöld 2019 - 2020

Fjölumdæmisstjórn gerir það að tillögu sinni að gjald 

í verkefnasjóð hækki til samræmis við 

verðlagsþróun,  eða um 3,4%  og verði kr. 1.219.-

starfsárið 2019 – 2020.

Verkefnasjóður styrkir m.a. Orkester Norden,  

unglingabúðir og  fleira.

Greiðist til skrifstofunnar, gjalddagi 15. október.
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Samsetning gjalda

Alþjóðagjöldin fyrir hvern félaga

• Árgjaldið er $43 x ISK um kr. 120.- í dag

• 5.160 kr. starfsárið 2019/2020 

• Ekki greiða til Alþjóðaskrifstofunnar

• Starfsmenn á skrifstofunni okkar rukka gjaldið 2x á ári

• Gjalddagar 1. september og 1. febrúar
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Samanlagt eru gjöld til fjölumdæmis og 

alþjóðahreyfingarinnar 2019-2020 kr. 20.109.-
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Vinnureglur um innheimtu gjalda

Fjölumdæmis og verkefnasjóður - Rukkað er eftir fjölda

klúbbfélaga á reikningsdegi. 

Innheimt í sept/okt. fyrir starfsárið 2019/2020 13.730 og 

1.219 krónur.

Alþjóðagjöldin eru 43 USD rukkað í tvennu lagi í 

ágúst/september og febrúar.

Upphafsgjald nýrra félaga 25 USD.
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Útreikningur á hálfsársgjöldum

Fjöldi klúbbfélaga 1. júlí x 21,5 USD.  

Að auki er svo innheimtir 3,58 USD pr. mánuð fyrir þá

félaga sem hafa byrjað frá 1. janúar + 25 USD inngöngu

gjald. 

Fjöldi klúbbfélaga 1. janúar x 21,5 USD. Að auki er svo

innheimtir 3,58 USD pr. mánuð fyrir þá félaga sem hafa

byrjað frá 1. júlí + 25 USD inngöngu gjald.

Aðeins er opið fyrir breytingar á reikningum frá LCI í júlí

og janúar.
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Hvaðan koma tekjur og í hvað fara gjöldin

Upplýsingar unnar upp úr:

Fjárhagsáætlun fjölumdæmis 109

Upplýsingar frá skrifstofu varðandi Lions Clubs 

International (LCI)
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Fjárhagsáætlun 2019 / 2020
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Fjárhagsáætlun 2019 / 2020
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Fjárhagsáætlun 2019 / 2020
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Fjárhagsáætlun 2019 / 2020
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Fjárhagsáætlun 2019 / 2020
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Fjárhagsáætlun 2019 / 2020
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Fjárhagsáætlun 2019 / 2020
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Fjárhagsáætlun 2019 / 2020
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Fjárhagsáætlun 2019 / 2020
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Sjóðir  - verkefnasjóður
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Sjóðir  - Hjálparsjóður  Lions
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Sjóðir  - Alþjóðahjálparsjóður Lions

Tekjur sjóðsins 2017 – 2018 voru 52,6 milljón dollarar,  

sem eru 6,3 milljarðar.

Markmiðið í 100 átakinu sem stendur til loka 2020 – 2021 

eru 300 milljón dollarar sem eru  36 milljarðar

Það er að segja ca. 75 dollarar fyrir hvern félaga á ári í 3 

ár,  sem  þá 9 þús. kr.   
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Í hvað fara alþjóðagjöldin

Lionsblaðið $8,60 20.0%

Enska Lionsblaðið $3.87 9.0%

Þýðingakostnaður $3,01 7.0%

DG á alþjóðaþing $3.87 9.0%

Skrifstofukostnaður $16,34 38%

Kostnaður við alþjóðastjórn $5,59 13%

Óráðstafað $1,72 4%

Samtals: $43 100%
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Dæmi um endurgreiðslur / styrki

Tímabil Útgáfu og 

þýðinga 

styrkur

Leiðtoga 

skóli

Verkefnas

jóður

Styrkur, 

augnlækninga 

tæki 2012

Styrkur 

USA 

Ýmisleg

Alþjóðasjón- 

verndardagur 

2014 Samtals

2017-2018 1.283.534 210.000 1.493.534

2016-2017 1.483.208 267.788 1.750.996

2015-2016 1.996.075 572.186 2.568.261

2014-2015 1.758.101 8.190.000 1.270.000 11.218.101

2013-2014 1.799.809 1.170.000 3.390.000 6.359.809

Samtals 8.320.727 839.974 210.000 8.190.000 2.440.000 3.390.000 23.390.701
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Dæmi um endurgreiðslur / styrki

• Ferðakostnaður umdæmisstjóra vegna heimsókna til

klúbba svo og hluti ferðakostnaðar vegna ferða á  

Alþjóðaþing

• Fleiri styrkir vegan kynningarmála,  fræðslu og 

félagamála
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Aftur að rekstri klúbbsins - Félagsgjaldið

Alþjóðagjaldið US$ 43 kr.   5.160.-

Fjölumdæmisgjaldið kr. 13.730.-

Verkefnasjóður kr 1.219.-

Samtals kr. 20.109.-

Klúbbgjaldið kr. ??.???

Hvað er hægt að gera til að að skera niður?

Á að skera niður?
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Áfram með hlutverk gjaldkera - Sjóðir

• Sjá um bankareikninga

• Sjóðir fyrir félagssjóð og verkefnasjóð ( líknarsjóð) 

verða að vera aðskildir

• Félagasjóður– félagsgjöld, sektir og rekstrarfé

klúbbsins.  Heimilt er að flytja fjármuni úr þessum sjóð

yfir í verkefnasjóð.

• Verkefnasjóður– fjármunir sem safnað er meðal

almennings.   Allt fé sem safnað er á meðal

almennings verður að fara í verkefnasjóð.
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Áfram með hlutverk gjaldkera - Sjóðir

Spurning:  Má nota sjóði sem safnað er meðal almennings 

til greiðslu á stjórnunarkostnaði eða öðru sem ekki gagnast 

almenningi.

SVAR:  Nei.  Greinar í samþykktum Alþjóðasamtaka 

Lionsklúbba segja að samtökin séu stofnuð meðal annars 

“til að stjórna klúbbum innan þeirra þannig að þeir séu 

óháðir stjórnmálasamtöku, óháðir trúarhópum og að 

einstakir félagar hagnist ekki á þeim”.  Þess vegna er það 

tekið skírt og greinilega fram í stjórnskipulagi Alþjóðasamtak 

Lionsklúbba að ekkert af nettó hagnaði af fjáröflun má renna 

til einstakra Lionsfélaga eða Lionsklúbba. 

• Almenningur teljast allir aðrir en klúbbfélagar.

Vinnuframlög Lionsfélaga heyra undir þessa reglu.
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Nota bankareikninga (“netbanka”) eins mikið og hægt er

• Notkun peningaseðla getur valdið ruglingi og getur

skapað óreglu í bókhaldi

Gjaldkeri skal afhenda greiðslukvittun fyrir öllum

mótteknum greiðslum í formi reiðufés.

• Gott er að vera búinn að útbúa kvittanir fyrir fundi 

til að flýta afgreiðslu

Áfram með hlutverk gjaldkera
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Áfram með hlutverk gjaldkera - Sjóðir

Leggur tafarlaust inn á bankareikninga allar

peningagreiðslur

• Skilar peningaseðlum inn á bankareikning strax

næsta dag eða innan tveggja virkra daga

• Tafarlaus afgreiðsla minnkar hættu á mistökum við

Bókhald

• Allt í gegnum netbanka = Sjóðbók
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Áfram með hlutverk gjaldkera - Sjóðir

Mótar fjárhagsstefnu og hefur umsjón með rekstrarkostnaði

og fjáröflunarverkefnum

Umsjón og eftirlit

• Lætur stjórnarmenn vita ef rekststrarkostnaður fer

fram úr áætlun

Fjárhagsstefna -Ber upp tillögu um félagsgjöld

• Í samvinnu við stjórn leggur gjaldkeri fram á 

félagafundi tillögu um félagsgjöld
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Allar greiðslur þurfa að vera samþykktar af stjórn

Reglubundin útgjöld eru heimil t.d. þegar:

• Ef klúbburinn leigir reglulega húsnæði til fundarhalda getur

gjaldkeri fengið heimild stjórnar til að greiða reglubundnar

greiðslur

• Tryggja skal að greiðsluheimildin sé færð til bókar á 

stjórnarfundi.
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Bókhald og skýrslur

• Forgangsatriði gjaldkera er gott og nákvæmt

bókhald til að geta veitt félagsmönnum réttar

og nákvæmar upplýsingar um fjárhagsstöðu

klúbbsins.

• Færslu bókhalds er líka hægt að fela öðrum

aðila og getur það haft ýmsa kosti
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Bókhald og skýrslur

Hafa góða reglu á kvittunum og greiðsluseðlum

• Bera saman bankayfirlit við kvittanir

• Skrá mánaðarlega innborganir og útborganir

• Skilar reglulegum greiðslum á alþjóðagjöldum í 

gegnum skrifstofu Lionshreyfingarinnar

• Góð regla er að greiða allt í gegnum heimabanka
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Bókhald og skýrslur

• Undirbýr og skilar milliuppgjöri á miðjum vetri (Janúar)

• Milliuppgjör skal vera í rituðu formi og afrit skal afhent ritara

til að setja í fundargerðarbók

• Skýrslur skulu vera hnitmiðaðar, stuttar og byggðar á 

staðreyndum

• Gjaldkeri skal vera tilbúinn að svara spurningum er varða

stöðu reikninga á fundum

• Gjaldkeri skal skila mánaðarlega fjárhagslegri skýrslu



45

Gjaldkeraskóli 2019

Bókhald og skýrslur

Staða Áætlun 

 tímabil 2019 / 2020

Tekjur Samtals Samtals %

Tillaga að árgjaldi 28.500 x 40 félagar 620.000 kr.     1.140.000 kr. 54%

Vaxtatekjur 25.000 kr.       55.000 kr.       45%

Sektir og fjáraflanir á fundum 65.000 kr.       145.000 kr.     45%

Aðrar tekjur 47.000 kr.       85.000 kr.       55%

Samtals tekjur 757.000 kr.     1.425.000 kr. 53%

Gjöld Samtals Samtals %

Árgjald til fjölumdæmis 13.114 x 40 félagar 285.000 kr.     524.560 kr.     54%

Árgjald til sameiginlegra verkefna 1.179 x 40 félagar 32.000 kr.       47.160 kr.       68%

Árgjald til alþjóðasambands 43$ x 40 félagar 150.000 kr.     172.000 kr.     87%

Merki og viðurkenningar 35.000 kr.       70.000 kr.       50%

Klúbbnefnd 80.000 kr.       180.000 kr.     44%

Prentun ljósmynda 4.000 kr.         10.000 kr.       40%

Húsgjöld og rekstur herbergis 38.000 kr.       100.000 kr.     38%

Kostnaður vegna funda 115.000 kr.     150.000 kr.     77%

Sími og burðargjöld 7.000 kr.         -  kr.               

Umdæmisþing -  kr.              150.000 kr.     0%

Ýmislegt 13.400 kr.       21.280 kr.       63%

Samtals gjöld 759.400 kr.     1.425.000 kr. 53%

Tekjur umfram gjöld 2.400 kr.-         -  kr.               

Staða rekstrar 31.12.2019
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Bókhald og skýrslur

• Gjaldkeri er kosinn til eins árs

• Í lok árs eiga allar upplýsingar og fylgiskjöl að vera í 

góðri reglu til notkunar fyrir verðandi gjaldkera.

• Munið að mögulegt er að fela öðrum aðila færslu

bókhalds,   aðila sem hefur góða bókhaldsþekkingu
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Bókhald og skýrslur

• Klára allar greiðslur og innheimtur fyrir lok

tímabilsins

• Aðstoðaðu nýjan einstakling til að taka við

hlutverki gjaldkera

• Skila ársreikningi tímanlega og fyrir miðjan

júlí

• Verðmeta eigin vinnu við verkefni
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Endurskoðun

• Það þykir góð bókhalds regla að láta endurskoða

ársreikningana

• Fyrrverandi gjaldkerar eru tilvaldir í þetta hlutverk

Gjaldkeraskóli 2019

Bókhald og skýrslur
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Bókhald og skýrslur

Fyrir þann sem tekur við

Afhentu nýjum gjaldkera:

• Yfirlit yfir bankareikninga

• Skrá yfir greidd félagsgjöld

• Afrit af ársreikningi

Breytið prókúru að bankareikningi og aðgangi að

netbanka
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Endurskoðun

• Það þykir góð bókhalds regla að láta endurskoða

ársreikningana

• Fyrrverandi gjaldkerar eru tilvaldir í þetta hlutverk

Gjaldkeraskóli    2019


