
AÐALFUNDUR

RÓTIN – FÉLAG UM MÁLEFNI 
KVENNA MEÐ ÁFENGIS- OG 
FÍKNIVANDA



• Fundur settur

• Kosning fundarstjóra og fundarritara

• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

• Reikningar félagsins lagðir fram og samþykktir

• Lagabreytingar

• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð

• Kosning á skoðunaraðila reikninga

• Ákvörðun félagsgjalda

• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta starfsár

• Önnur mál

• Fundarslit

Dagskrá aðalfundar



• Ávarp talskonu

• Ráð Rótarinnar

• Starfsemi á árinu

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Ákvörðun félagsgjalda
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta starfsár
• Önnur mál
• Fundarslit



• Níu konur voru kosnar í ráð á aðalfundi 2019 og þrjár í vararáð. 

• Ráðið 2019-2020 var skipað þannig:

• Auður Önnu Magnúsdóttir, Árdís Þórðardóttir, Áslaug Kristjana Árnadóttir. Guðrún Ebba Ólafsdóttir, 
Hrafnhildur Ólöf Ólafsdóttir (sagði sig úr ráðinu  í febrúar af persónulegum ástæðum), Hulda Stefanía 
Hólm, Katrín G. Alfreðsdóttir, Kristín I. Pálsdóttir og Þórlaug Sveinsdóttir.

• Vararáð: Björg Torfadóttir, Guðrún Erna Hreiðarsdóttir og Sólveig Þorleifsdóttir.

• Skoðunaraðili reikninga: Dóróthea Lórenzdóttir. 

• Ráðið skipti svo með sér verkum þannig: Kristín I. Pálsdóttir, talskona, Árdís Þórðardóttir, gjaldkeri og 
Guðrún Ebba Ólafsdóttir, ritari. 

• Ráð félagsins hittist að jafnaði einu sinni í mánuði.

• Í dag eru 417 konur skráðar í félagið og eru á póstlista og 2.659 fylgja Rótinni á Facebook.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár



Námskeið og hópar
• Konur studdar til bata

• Áföll – Leiðir til bata 

• Þú ert ekki ein, við erum margar 

• Að segja frá 

• Rótarhópur 

• Ráðgjafi tók til starfa í janúar. 

• Hreyfiaflið. Frá 4. febrúar.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

Katrín G. Alfreðsdóttir, félagsráðgjafi, og 
Guðrún Ebba Ólafsdóttir, leiðbeinandi

https://www.rotin.is/radgjafi-tekur-til-starfa/
https://www.rotin.is/hreyfiafl-rotarinnar/


Opnir viðburðir
• Kynningarfundur um námskeið og aðra dagskrá vetrarins. 21. ágúst. 
• Samkenndarmiðuð nálgun við áföllum –Gabríela Bryndís Ernudóttir. 9. 

október
• Skaðaminnkun og fíknistefna – Johann Hari – Snarrótin, Rótin og Frú 

Laufey stóðu að fundinum í Háskóla Íslands, föstudag, 15. nóvember. 
• Kynjaþing 2019. Norræna húsið. 2. nóvember. 
• Hræða – fræða – ræða? – Umræðukvöld um forvarnir. Guðrún Ebba 

Ólafsdóttir, Halla Sigrún Arnardóttir, lýðheilsufræðingur og Rafn 
Jónsson, sérfræðingur hjá Embætti landlæknis. 12. febrúar.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár



Umsagnir og ályktanir
• Umsögn um breytingu á lögum um ávana og fíkniefni. (Neyslurými). 

24.nóvember. 

• Umsögn um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni. (Varsla). 11. 
nóvember.

• Mismunun í neyðarþjónustu. Ályktun. 22. janúar 2020. 

• Ályktun ráðs Rótarinnar vegna þróunar meðferðarmála. 30. mars. 

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://www.rotin.is/umsogn-um-neyslurymi/
https://www.rotin.is/umsogn-avana-og-fikniefni/
https://www.rotin.is/mismunun-i-neydarthjonustu/
https://www.rotin.is/alyktun-throunar-medferdarmala/


Greinar
• Forðumst fordóma – hugum að hugtakanotkun. Stundin.is. 11. júní

• Óásættanleg meðferð á sjúkragögnum og lítilsvirðing við viðkvæman 
hóp. Stundin.is. 13. ágúst

• Staðreyndir um hræðsluáróður. Staðreyndablað, þýðing. 21. september

• Konur finna styrk sinn. Stundin. 18. nóvember

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://stundin.is/grein/9165/fordumst-fordoma-hugum-ad-hugtakanotkun/
https://stundin.is/grein/9457/oasaettanleg-medferd-sjukragognum-og-litilsvirding-vid-vidkvaeman-hop/
https://www.rotin.is/stadreyndir-um-hraedsluarodur/
https://stundin.is/grein/10018/konur-finna-styrk-sinn/


Snjallræði 
• Samfélagsleg nýsköpun. 

Fréttablaðið. 25. nóvember

• Kynning Rótarinnar á Ástuhúsi á 
uppskeruhátíð Snjallræðis. 29. 
nóvember

• Snjallræði: Hönnunarsprettur MIT 
designX 2019. 2. desember

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://www.frettabladid.is/kynningar/samfelagsleg-nyskopun/
https://www.facebook.com/watch/?v=1392757390895063
https://youtu.be/JzbFgokf410


Fjölmiðlaumfjöllun

• Vilja ekki að orðin fíklar og alkóhólistar séu notuð í opinberri umræðu. Reykjavík 
síðdegis á Bylgjunni. 1. júlí

• Rótin varar við því að börn verði áfram á Vogi. RÚV. 18. júlí

• Leita réttar síns vegna sjúkragagna SÁÁ. RÚV. 15. ágúst

• Námskeið fyrir þolendur. Morgunútvarpið. RÚV. 21. ágúst

• Námskeið haustsins. Mannlegi þátturinn. RÚV. 21. ágúst

• Neyslusögur ekki forvarnir: „Ófaglegt og skaðlegt“. Fréttablaðið. 11. september

• Stígur fram sem fyrirmynd en þolendur eru enn í sárum. Stundin.is. 4. október

• Ályktun send á mennta- og menningarmálaráðuneyti, Samband íslenskra sveitarfélaga, 
Skólastjórafélag Íslands og fjölmiðla Reykjavík. Heimili og skóli. 4. október

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://www.visir.is/k/8c63d4d1-fa25-45c4-9c28-5ade1d1697ee-1562002866174
https://www.facebook.com/watch/?v=923436491327068
https://www.ruv.is/frett/leita-rettar-sins-vegna-sjukragagna-saa
https://www.facebook.com/rotin.felag/videos/1405131662983937/
https://www.facebook.com/rotin.felag/videos/1647799442020354/
https://www.frettabladid.is/frettir/neyslusogur-ekki-forvarnir-ofaglegt-og-skadlegt/
https://stundin.is/grein/9714/vill-vera-fyrirmynd-en-tholendur-eru-enn-i-sarum
https://www.heimiliogskoli.is/2019/10/04/alyktun-send-a-mennta-og-menningarmalaraduneyti-samband-islenskra-sveitarfelaga-skolastjorafelag-islands-og-fjolmidla-reykjavik-4-oktober-2019/


Fjölmiðlaumfjöllun frh.

• Kristín gagnrýnir forvarnarstefnu harðlega. Frétt í DV. 09. október

• Þurfa mikið traust til að segja frá kynferðisofbeldi. Mannlegi þátturinn. RÚV. 18. 
nóvember

• Stór hluti þeirra sem leitað hafa til Bjarkarhlíðar glíma við fíknivanda. Vísir.is. 29. 
desember

• Rótin vill breytingar á verklagsreglum lögreglu. RÚV. 22. janúar

• „Brýnt að endurskoða verklag sem skiptir fólki upp í forgangshópa“. Fréttablaðið. 22. 
janúar

• Forvarnir. Guðrún Ebba og Rafn. Mannlegi þátturinn. 11. febrúar

• Rótin fordæmir vinnuaðferðir stjórnar og formanns SÁÁ. Sjónvarpsfréttir. RÚV. 30. mars

• Vilja að ríkið endurskoði samninga við SÁÁ. Harmageddon. 31. mars

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://www.dv.is/frettir/2019/09/10/kristin-gagnrynir-forvarnastefnu-hardlega-lukkuriddarar-herja-skolaborn-med-gagnslausar-neyslusogur/
https://www.ruv.is/frett/thurfa-mikid-traust-til-ad-segja-fra-kynferdisofbeldi
https://www.facebook.com/watch/?v=520017508551463
https://www.visir.is/g/2019191229289/stor-hluti-theirra-sem-leitad-hafa-til-bjarkar-hlidar-glima-vid-fikni-vanda
https://www.ruv.is/frett/rotin-vill-breytingar-a-verklagsreglum-logreglu
https://www.frettabladid.is/frettir/brynt-ad-endurskoda-verklag-sem-skiptir-folki-upp-i-forgangshopa/
https://www.facebook.com/watch/?v=182048286479544
https://www.ruv.is/frett/2020/03/30/rotin-fordaemir-vinnuadferdir-stjornar-og-formanns-saa
https://www.visir.is/k/65e781ea-f787-4bc0-ba54-276de098e898-1585658681781


Styrkir 10. maí 2019 – 6.maí 2020
• Samfélagssjóður Valitors. 500.000 kr. 5. júní. 

• Áheit. 500.000 kr. 31. október.

• Snjallræði. 800.000 kr. Til þátttöku í verkefninu.

• Góði hirðirinn. 700.000kr. í verkefnið „Konur studdar til bata“ 
leiðsagnarhópur. 12. desember.

• Velferðarráð Reykjavíkur. 2.000.000. 31. desember

• Heilbrigðisráðuneyti. Fræðsla, stuðningur og hagsmunastarf. 6.000.000 
kr. 4. febrúar

• Lýðheilsusjóður. Leiðsagnarhópar og ráðgjöf til kvenna. 2.000.000 kr. 
18. febrúar

• Velferðarráð Reykjavíkur. Þjónustusamningur. 2.000.000 kr. 5. mars 

• Tómthús ehf. Óvæntur styrkur. 50.000 kr. 29. apríl 

• Endurmenntunarsjóður grunnskóla. Námskeið: Forvarnir í grunnskólum 
– áskoranir og leiðir. 240.000 kr. 5. maí 

• Samtals: 14.790.000 kr. 

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://d.docs.live.net/c1253b42ee7d9ac6/Rotin/Adalfundur/•%09https:/www.valitor.is/frettir/2019/samfelagssjodur-valitor-veitir-10-styrki/
https://www.facebook.com/Reykjavik/photos/a.10157766584570042/10157766586000042/?type=3
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item39079/uthlutun-ur-lydheilsusjodi-2020
https://www.facebook.com/Reykjavik/photos/a.10157766584570042/10157766586000042/


Jafnréttisviðurkenning 
Jafnréttisráðs 2019

Úr rökstuðningi: "Rótin 
hefur með starfi sínu og 
málflutningi kynnt nýjar 
kenningar og hugmyndir um 
konur, fíkn, áföll, ofbeldi og 
geðheilbrigði. Þannig hefur 
Rótin ögrað viðteknum 
hugmyndum um leiðir til 
bata."

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2019/11/01/Forsaetisradherra-afhenti-jafnrettisvidurkenningu-Jafnrettisrads/


Annað
• Nýtt merki og hönnunar-

staðall félagsins. 7. ágúst 
• Við sóttum um aðild að 

Bjarkarhlíð. 8. ágúst. 
• Rótin gekk í Kvenréttinda-
• félag Íslands árið 2020.
• Vinnudagur á Hlemmi. 17. 

janúar
• Geðsvið Landspítala. Erindi 

fyrir starfsfólk. 12. febrúar 

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://www.rotin.is/nytt-merki-felagsins/
file:///C:/Users/Lenovo.LAPTOP-COV0D67K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YJK5KIZS/Rótin
https://kvenrettindafelag.is/um-okkur/adildarfelog/rotin/
https://kvenrettindafelag.is/um-okkur/adildarfelog/rotin/


Annað
• Heimsókn til Tinnu-verkefnisins. 5. mars

• Ráðgjöf á tímum kórónaveirunnar

• Ráðningarsamningur við framkvæmdastjóra félagsins í lok apríl. 
55% starf.

• Evrópuverkefni um konur heimilisofbeldi og vímuefnavanda. 
Tveggja ára verkefni. 

• Vinnuhópur Pompidou-hóps Evrópuráðsins. Handbók um 
kynjamiðaða meðferð. Lýkur í haust. 

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://www.rotin.is/radgjof-a-timum-koronaveirunnar/


Reikningar félagsins 

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Ákvörðun félagsgjalda
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál
• Fundarslit
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Reikningar félagsins 

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
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starfsár
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Rekstrarreikningur frh. 



Reikningar félagsins 

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Ákvörðun félagsgjalda
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál
• Fundarslit

Lagabreytingatillögur

Gerð er tillaga að því að breyta nafni félagsins og 

verði 1. mgr. 1. gr. því svona:

„Félagið heitir Rótin – félag um konur, áföll og 

vímuefni. Lögheimili og varnarþing þess eru í 

Reykjavík.“

.  



Reikningar félagsins 

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Ákvörðun félagsgjalda
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál
• Fundarslit

Lagabreytingatillögur

Gerð er tillaga að því að 4. gr. hljóði svona:
Framlög til félagsins eru öllum frjáls. Heimilt er að 
leggja fram stuðning og styrki til samtakanna í öðru 
formi en peningum og skal þess þá sérstaklega 
getið. 
Félaginu er heimilt en ekki skylt að taka við 
fjárframlögum, gjöfum, styrkjum eða stuðningi sem 
bundinn er kvöðum.
Ákvörðun um móttöku gjafa, styrkja eða stuðnings 
sem bundinn er kvöðum skv. 2. mgr. þessarar 
greinar skal tekin af ráði félagsins.  

.  



Reikningar félagsins 

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Ákvörðun félagsgjalda
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál
• Fundarslit

Lagabreytingatillögur

Gerð er tillaga að því að 3. og 7. mgr. 6. gr. hljóði 
svona:
Skipuð skal talskona, ritari og gjaldkeri félagsins.
Reikningar félagsins lagðir fram til umræðu og 
gengið til atkvæða um þá.

.  



Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Ákvörðun félagsgjalda
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál
• Fundarslit

Framboð

Aðalráð:
Anna Daníelsdóttir, Áslaug Kristjana Árnadóttir, 
Elísabet Brynjarsdóttir, Guðrún Ebba Ólafsdóttir, 
Hulda Stefanía Kristjánsdóttir, Katrín G. 
Alfreðsdóttir, Kristín I. Pálsdóttir, Vagnbjörg
Magnúsdóttir, Þórlaug Sveinsdóttir, 
Vararáð: 
Elínrós Líndal, Guðrún Magnúsdóttir, Sólveig
Þorleifsdóttir

.  



Kosning skoðunaraðila reikninga

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Ákvörðun félagsgjalda
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál
• Fundarslit

Framboð

Auður Önnu Magnúsdóttir

.  



Ekki hefur komið fram tillaga um breytingu á því 
fyrirkomulagi að rukka ekki félagsgjöld.

Ákvörðun félagsgjalda

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Ákvörðun félagsgjalda
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál
• Fundarslit

.  



• Félagið heldur áfram uppbyggingu á þjónustu fyrir konur 
með áfallasögu og vímuefnavanda og vinnur að stofnun 
Ástuhúss.

• Sú þróun veltur mikið á samstarfsvilja hins opinbera og 
margt er í deiglunni eins og er.

• Unnið að frekari samvinnu við önnur félög og stofnanir. 
S.s. Bjarkarhlíð, Kvennaathvarf, Hjálparstofnun kirkjunnar, 
Heilsugæsluna, Rauða krossinn og fl.

• Undirbúningur að næstu ráðstefnu.

• Námskeið og hópar halda áfram og jafnframt hugað að 
þróun frekari námskeiða.

• Áfram boðið upp á viðtöl og ráðgjöf.

Tillaga ráðs um starfsáætlun 
næsta starfsár

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Ákvörðun félagsgjalda
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál
• Fundarslit

.  



• Önnur mál

• Fundarslit

Önnur mál - Fundarslit

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Ákvörðun félagsgjalda
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál
• Fundarslit

.  



1.gr. Félagið heitir Rótin – félag um málefni kvenna með áfengis- og fíknivanda. 
Lögheimili og varnarþing þess eru í Reykjavík.

2.gr. Markmið Rótarinnar eru að stofna til umræðu um konur, fíkn, áföll og ofbeldi og 
huga að sérstökum meðferðarúrræðum fyrir konur. Félagið vill að komið sé á samstarfi 
á milli stofnana, samtaka og annarra fagaðila sem fást við vímuefnameðferð, ofbeldi og 
úrvinnslu áfalla. Félagið vill beita sér fyrir öflun upplýsinga og úrvinnslu fyrirliggjanda
gagna um þessi málefni konum til góða, og stuðla að rannsóknum á þessu sviði. 
Ennfremur að afla þekkingar, halda fyrirlestra, standa að ráðstefnum og námskeiðum, 
eitt eða í samráði við önnur félög, og efla umræður um fíknitengd málefni sem snerta 
konur sérstaklega.

3.gr. Félagið er opið öllum konum sem aðhyllast markmið félagsins. Félagsgjald skal 
greiðast árlega að upphæð XXXX – Breytingar á því skal taka upp á aðalfundi ár hvert.

Lög Rótarinnar
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4.gr. Framlög til félagsins er öllum frjáls. Heimilt er að leggja fram stuðning og styrki til 
samtakanna í öðru formi en peningum og skal þess þá sérstaklega getið. Félaginu er 
heimilt en ekki skylt að taka við fjárframlögum, gjöfum, styrkjum eða stuðningi sem 
bundin er kvöðum. 

Ákvörðun um móttöku skv. ákvæði þessu skal tekin af formanni stjórnar en hann getur 
jafnframt ákveðið að eigin frumkvæði að fela stjórn samtakanna að taka ákvörðun um 
móttöku í einstaka tilvikum.

5.gr. Aðalfundur félagsins skal haldinn vor hvert. Allir félagar sem skráðir hafa verið að 
lágmarki fimm daga í félagið (og greitt hafa félagsgjald) hafa rétt til setu og atkvæðisrétt 
á fundi.  Aðalfundur telst löglega boðaður ef fundarboð er sent með tölvupósti á félaga 
með a.m.k. tíu daga fyrirvara.
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6.gr. Á aðalfundi er samþykkt starfsáætlun til eins árs. Á aðalfundi 
skulu kosnir níu félagar í ráð sem fer með ákvörðunarvald félagsins 
milli aðalfunda. Einnig skulu kosnir þrír varafulltrúar í ráð félagsins. 
Ráðið hefur umboð til að álykta í nafni félagsins enda sé ályktunin í 
samræmi við grundvallarmarkmið þess. Ráði félagsins er heimilt að 
skipa hópa til starfa í nafni félagsins. Ráðið skiptir með sér verkum á 
fyrsta fundi sínum. Skipaður skal ritari og gjaldkeri félagsins. Ráðið skal 
funda að minnsta kosti fjórum sinnum á ári eða oftar ef þurfa þykir. 
Fundurinn er atkvæðisbær ef meirihluti ráðsins mætir. Dagskrá 
aðalfundar skal vera eftirfarandi;
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1. Fundur settur.

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.

3. Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár.

4. Reikningar félagsins lagðir fram og samþykktir.

5. Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð.

6. Kosning á skoðunaraðila reikninga.

7. Ákvörðun félagsgjalda.

8. Lagabreytingar.

9. Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta starfsár.

10. Önnur mál.

11. Fundarslit.

Lög Rótarinnar
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7.gr. Reikningsár félagsins er 1.maí til 30.apríl. Á aðalfundi skal kjósa einn skoðunarmann 
reikninga. Ráð félagsins leggur fram tillögu um félagsgjöld á aðalfundi félagsins.
8.gr. 
Tillögur um lagabreytingar skal leggja fram til ráðs a.m.k. fimm daga fyrir aðalfund. Lögum 
þessum má aðeins breyta á aðalfundi félagsins. Lagabreytingarnar teljast samþykktar ef 
2/3 hluti félaga sem sækja aðalfund samþykkja breytingarnar.
9.gr. 
Rótinni má slíta með ákvörðun 2/3 hluta skuldlausra félaga á aðalfundi eða félagsfundi. 
Náist ekki tilskilin félagafjöldi á aðalfundi/félagsfundi má halda framhaldsfund og þarf þá 
2/3 hluti fundaraðila að samþykkja slit til að félaginu teljist slitið. Við slit félagsins skulu 
eignir, ef einhverja eru, renna til styrktar meðferðastarfs fyrir konur.


