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Styrkþegar þurfa að skila greinargerð um nýtingu styrksins innan árs frá styrkúthlutun. Hægt er að 
fylla greinargerðina út og senda hana sem viðhengi á netfangið: mannrettindi@reykjavik.is 
 

Hvernig gekk verkefnið?  
Náðust markmið verkefnisins? 

Kynjaþing er samráðsvettvangur fólks og félagasamtaka sem starfa að jafnréttismálum og 
upplýsingaráðstefna fyrir almenning. Dagskrá þingsins er skipulögð af þátttakendum og hugmyndin er 
sú að auka samræður milli okkar sem er annt um jafnrétti í heiminum. 
 
Kynjaþing átti upphaflega að eiga sér stað 28. október 2017, en þegar Alþingiskosningar voru boðaðar 
sama dag var ákveðið að fresta þinginu og það var haldið 3. mars 2018. Gekk þingið frábærlega, 29 
samtök stóðu að kynningu eða viðburðum á þinginu og um 300 gestir sóttu þingið, sem haldið var í 
Tækniskólanum. Alls voru 26 viðburðir haldnir á þinginu. 
 
Þau samtök sem stóðu að kynningu eða viðburðum á þinginu voru: Aflið,  B.A.C.A - Bikers Against 
Child Abuse, Blátt áfram, Femínistafélag HÍ, Femínísk fjármál, Kvenfélagasamband Íslands, 
Kvennahreyfing Viðreisnar, Kvennahreyfing ÖBÍ, Kvennaráðgjöfin, Kvennasögusafn Íslands, 
Kvenréttindafélag Íslands, Landssamband Sjálfstæðiskvenna, #metoo hópur kvenna af erlendum 
uppruna, Myndin af mér, Rótin, Samtök launafólks: ASÍ, BHM, BSRB og KÍ, Samtök um kvennaathvarf, 
Samtökin '78, Soroptimistasamtök Íslands, Stelpur rokka!, Stop the Traffik: ACT Iceland, Stígamót, 
Tabú, W.O.M.E.N. in Iceland, og WIFT á Íslandi.   
 
 

 
Hverjir nutu góðs af verkefninu? Vinsamlega greinið eftir kyni og þeim þáttum sem mannréttindastefna 
Reykavíkurborgar nær til. 
 

Heiti verkefnis:  
 

       Kynjaþing 2017 
Nafn styrkumsækjanda:                                                                                                            Kennitala: 

 

        Kvenréttindafélag Íslands                                                                                             710169-6409 
Heimilisfang:                                                   Póstnúmer:                                                        Staður: 

 

       Túngata 14                                                 101                                                               Reykjavík 
Tengiliður (ef annar en styrkumsækjandi): 

 

        Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir 
Heimilisfang:                                                   Póstnúmer:                                                        Staður: 

 

       Borgargerði 6                                            108                                                               Reykjavík 
Nafn/nöfn samstarfsaðila ef við á:                                                                                          Kennitala:  

Heimilisfang:                                                   Póstnúmer:                                                        Staður: 
 

Tilgreinið styrkupphæð sem sótt var um: 

150.000 kr. 
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Almenningur allur naut góðs að verkefninu, en Kynjaþing var opið almenningi og gjaldfrjáls aðgangur. 
Húsnæðið sem Kynjaþing var haldið var aðgengilegt öllum. 
 
Félagasamtök sem starfa að jafnrétti og mannréttindum nutu góðs að verkefninu, en enginn 
kostnaður féll á samtökin að taka þátt í Kynjaþinginu, öll félagasamtök sem vildu kynna starf sitt með 
því að vera með kynningarborð eða viðburð á þinginu var það frjálst.  
 
 

 
Hverjir unnu að verkefninu? Vinsamlega greinið eftir kyni. 

Starfsmaður Kvenréttindafélagsins, starfsnemi og einn verktaki. 3 kvk 

Kostnaðaráætlun:  

Verkþáttur  Áætlaður kostnaður  Raunkostnaður 

Undirbúningur, laun starfsmanns, 
verkefnastjórnun, skrifstofuaðstaða og 
fundir 

 1.000.000  1.115.000 

Leiga á fundarstað, starf tæknimanna, 
veitingar, prentkostnaður 

 600.000  316.256 

Vefur og vefumsjón  300.000  300.000 

Myndefni og auglýsingar  100.000  118986 

Upptaka / Streymi af þingi og varðveisla 
myndbanda 

 500.000  0 (sleppt) 

     

     

Heildarkostnaður  2.500.000  1.850.242 

Var styrknum varið á annan hátt en áætlað var í styrkumsókn?  
  

Nei 

Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri t.d. um samvinnu, önnur verkefni sem urðu til í kjölfar þessa 
eða nýjar hugmyndir sem kviknuðu. 
 

Í lok þings var send út skoðanakönnun til þátttakenda sem stóðu að viðburðum og kynningum á þinginu 
og kom í ljós mikil ánægja með framtakið. Mikill meirihluti þátttakenda vill halda kynjaþing árlega, og 
stefnir Kvenréttindafélagið á að endurtaka leikinn í október 2019, og helst að gera þetta að árlegum 
viðburði í framtíðinni! 

 

Greinargerð ásamt fylgigögnum skal skilað til: 
Mannréttindaskrifstofu, Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík eða á netfangið 

mannrettindi@reykjavik.is 
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