
Styrkumsóknir til borgarráðs 2018

Tengiliður Efni Dags. bréfs Sótt um kr. Sótt um áður

Tillaga að 

styrk Málsnúmer

1
Styrktarfélag alþjóðlega 
geðheilbrigðisdagsins Ungt fólk í síbreytilegum heimi - umsögn MOF 11.7.2018 700.000

Fengu kr. 
250.000 2017 R18070056

2 Margret De Leon Magnusdottir B.A.B. Bikers Against Bullying - Umsögn VEL 4.6.2018 Leigustyrkur Nei R18070054

3 Ágústa Hera Harðardóttir EURAM Reykjavík 2018 - Umsöfn MOF 22.5.2018 ótilgreint
Var neitað um 
styrk í júní R18050251

4 Ásgerður Jóna Flosadóttir

Fjölskylduhjálp Íslands: Aðstoð við fátækt og 
efnalítið fólk í Reykjavík - Umsögn 
Velferðarsviðs 27.6.2018 2.000.000

Fengu 
samning við 
VEL á 
grundvelli 
samnings R187060199

5 Margrét Richter
Ljósmyndakeppni á vegum hverfisráðs 
Kjalarness 28.6.2018 30.000 R18070019

6 Margrét Richter
Gróðursetning í Barnalund á vegum 
hverfisráðs Kjalarness 28.6.2018 7.000 R18070020

7 Gunnar Kvaran Töframáttur Tónlistar - umsögn MOF 28.5.2018 200.000

8
Guja Sandholt og Ása Fanney 
Gestsdóttir Óperudagar í Reykjavík 10.7.2018 ótilgreint erum á styrk R18070111













 

  

  
Velferðarsvið 
  

Reykjavík
16. júlí 2018

VEL2018070004
 

2.6.0
 

 

UMSÖGN 

 
Viðtakandi:   Linda Sif Sigurðardóttir verkefnastjóri, skrifstofu borgarstjórnar 
 
Sendandi:   Kristjana Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri  

 
 
Efni:  
Umsögn um styrk vegna Alþjóðlega geðheilbrigðisdagsins. 
 
Texti:  
 
 
Vísað er til erindis skrifstofu borgarstjórnar, dagsett 4. júlí sl., þar sem óskað var eftir umsögn vegna 
styrkumsóknar Alþjóðlega geðheilbrigðisdagsins.  

Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn er haldinn þann 10. október ár hvert að frumkvæði Alþjóðasamtaka um 
geðheilsu með stuðningi WHO og Sameinuðu þjóðanna. Markmiðið með deginum er að vekja athygli á 
geðheilbrigðismálum, fræða almenning um geðrækt og geðsjúkdóma og sporna gegn fordómum í garð 
geðsjúkra. Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn hefur náð að festa sig í sessi á Íslandi m.a. með starfi 
stjórnar Alþjóðlega geðheilbrigðisdagsins og mikilvægt er að styðja við það góða starf sem unnið er. 
Yfirskrift Alþjóðlega geðheilbrigðisdagsins árið 2018 er Ungt er ,,Ungt fólk í síbreytilegum heimi“.  

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar hefur vakið athygli á málefnum dagsins með ýmsu móti gegnum árin og 
styður að umræddur styrkur verði veittur.  

Stjórn Alþjóðlega geðheilbrigðisdagsins er bent á að hyggist hún sækja um styrk fyrir árið 2019  sé það 
gert á grundvelli styrkja borgarsjóðs, nánar til félags- og velferðarmála. Styrkir fyrir árið 2019 verða 
auglýstir í byrjun september n.k.  

 
  
 
 
  
 









Umsókn um styrk úr Borgarsjóði 

Umsækjandi:B.A.B Bikers Against Bullying ( Velhjolafolk gegn einelti ) 

Kennitala:480518-0470 

Heimilisfang:Unufell 25  ( Funahöfði 19 bakvið ) 

Netfang:babstjorn@outlook.com 

Símanúmer:766-8940 

Póstnúmer:111 

Staður:Reykjavik 

Nafn ábyrgðarmanns:Margret De Leon Magnusdottir ( Skellibjalla ) 

Kennitala ábyrgðarmanns:2505655859 

Heimilisfang ábyrgðaraðila:Unufell 25 

Póstnúmer ábyrgðaraðila:111 

Netfang ábyrgðaraðila:margretdeleon65@yahoo.com ( babstjorn@outlook.com ) 

Símanúmer ábyrgðaraðila:896-8923 

Hlutverk ábyrgðaraðila:Forseti B.A.B Bikers Against Bullying  

Upphæð sem sótt er um:Mánaðarleg aðstoð i formi leigu sem er 160.000 á mánuði  

Banki:0133 

Höfuðbók:26 

Reikningsnúmer:014081 

Heiti verkefnis:B.A.B Bikers Against Bullying ( Vélhjólafólk gegn einelti ) 

Lýsing á verkefni:Við erum velhjolafolk sem veitum stuðning til barna upp ad 18 ara 

sem hafa verid eda eru ad lenda i einelti,við gerum það með þvi að vera til staðar fyrir 

fornarlömb eineltis ,við kynnum okkur einnig i skolum ,fristunda heimilium ofl stöðum 

þar sem börn eru ,við munum bjóða börnunum að koma asamt foreldrum i heimsokn i 

husnæði okkar að Funahöfða 19 ( Husnæðið sem við erum að leitast eftir að fa styrk til 

að reka )þar munum við halda einstöku spilakvold ,spjall, biodag og einstaka kynningar 

varðandi einelti og afleiðingar .. 

Þar sem motorhjolin spila storan þatt i þessari starfsemi okkar með bornunum ,þa er 

þetta husnæði til komið með það fyrir augum að geyma motorhjolin okkar þar lika .. 

Þetta eru goðgerðarsamtök og markmið okkar er... 

 

Að standa fyrir þau föllnu , að vera rödd fyrir raddlausa ,og vera styrkur þeirra sem 

upplifa sig valdalausa... 

EKKERT BARN ÆTTI AÐ UPPLIFA SIG EITT... 



 

Drepum anda eineltis með þvi að styrkja fórnarlömb eineltis... 

 

Einnig munum við hafa kynningar fyrir gerendur eineltis ,um skaðsemina sem einelti er 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hverjir hafa helst hag af  styrknum? Börn og unglingar 

 

Hverjir munu vinna að verkefninu? Mótorhjólafolk og aðrir sem ekki hjola  

Er virk jafnréttisstefna hjá umsækjanda? (ef félag, fyrirtæki eða stofnun) Á ekki við 

allir eru jafnir hja okkur.. 

 

 

 

 

 

 

Hvernig fellur verkefnið að markmiðum mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar? 

(Mannréttindastefnu má finna hér: Byggjum upp börnin okkar þau eru ju framtiðin 

http://reykjavik.is/sites/default/files/mannrettindastefna_reykjavikurborgar_3.pdf) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fjármögnun: 

Verk- og tímaáætlun verkefnisins Þetta eru goðgerdarsamtök sem ekki með timaramma 

a starfseminni ,öll börn eru og eiga að vera jofn .. 

 

 

 

Áætlaðir tekjuliðir og upphæðir 

Við erum goðgerðarsamtök og leitumst þvi eftir að fá styrki ( við innan samtakanna 

höfum annars staðið undir kostnaði sjalf... ) 

 

 

Áætlaðir útgjaldaliðir og upphæðir 

Húsaleiga 160.000  

Rafmagn    10.000 

 

 

 

Er sótt um styrki hjá öðrum en Reykjavíkurborg? Hvaða? 

- 

- 

- 

Aðrar upplýsingar: 

Hefur Reykjavíkurborg áður synjað verkefni umsækjanda? 

Nei 

 

Hefur umsækjandi áður fengið styrk frá Borgarsjóði hvenær og ef svo, upphæð styrks? 

Nei 

 

Annað sem umsækjandi vill taka fram 

Með von um það að Reykjavikurborg sjai ser fært um að styrkja þessa frabæru 



starfsemi ,börnin okkar verðskulda það að lifa i öruggu umhverfi ,hvort sem það er 

skolinn eða aðrir staðir... 

BÖRNIN OKKAR ERU FRAMTÍÐIN..... 

 



 
 

  

  
Velferðarsvið 
  

Reykjavík
16. júlí 2018

VEL2018070003
 

2.6.0
 

 

UMSÖGN 

 
Viðtakandi:   Linda Sif Sigurðardóttir verkefnastjóri, skrifstofu borgarstjórnar 
 
Sendandi:   Kristjana Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri  

 
 
Efni:  
Umsögn um styrk Bykers Against Bullying 
 
Texti:  
 
 
Vísað er til erindis skrifstofu borgarstjórnar, dagsett 4. júlí sl., þar sem óskað var eftir umsögn vegna 
styrkumsóknar Bikers Against Bullying.  

Á facebókarsíðu B.A.B eða Bykers Against Bullying kemur fram að markmið samtakanna er að vera 
stuðningur fyrir börn sem hafa lent eða eru að lenda í einelti af einhverjum toga. Samtökin vilja veita 
aðstoð eftir bestu getu til að börnum líði betur á allan hátt sem og að vera til staðar fyrir foreldra 
barnanna ef þess er þörf. Samtökin ætla að halda allskyns samkomur fyrir börnin, fara í skóla og 
frístund og fleiri staði og vera með fyrirlestra um einelti og áhrif þess. Aðal markmiðið er að láta 
börnum líða vel, sama í hvaða aðstæðum þau eru.    

Í erindi samtakanna kemur fram að þau eru í leit að húsnæði þar sem bæði er hægt að geyma 
mótórhjól, halda fundi ásamt því að hafa aðstöðu fyrir börn til að koma saman til að spjalla og spila. 
Fram kemur að samtökin eru annað hvort að falast eftir húsnæði í eigu Reykjavíkurborgar, sem má 
þarfnast lagfæringar og húsaleiga yrði í formi styrks eða þá styrks til að greiða húsaleigu á almennum 
markaði. Ekki kemur fram ósk um upphæð styrksins.  

Á grundvelli þeirra upplýsinga sem liggja fyrir frá samtökunum er það mat velferðarsviðs að ekki sé 
hægt að veita jákvæða umsögn um beiðnina. Skortur er m.a. á lýsingum á þeim verkefnum sem 
samtökin hafa unnið eða ætla að vinna á grundvelli markmiða sinna.  

Rétt þykir að benda samtökunum á að sækja um styrk í forvarnarsjóð Reykjavíkurborgar þar sem skýr 
fyrirmæli koma fram um þær upplýsingar sem verða að liggja fyrir. Auglýst verður eftir umsóknum um 
styrki í ágúst n.k.  









































  

  
Velferðarsvið 
  

Reykjavík
23. júlí 2018

VEL2018070005
 

2.6.0
 

 

UMSÖGN 

 
Viðtakandi:   Linda Sif Sigurðardóttir, verkefnastjóri, skrifstofa borgarstjórnar 
 
Sendandi:   Kristjana Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri  

 
 
Efni:  
Umsögn vegna styrkumsóknar Fjölskylduhjálpar Íslands til borgarráðs. 
 
Texti:  
 
Vísað er til erindis skrifstofu borgarstjórnar, dagsett 4. júlí sl., þar sem óskað var eftir umsögn vegna 
styrkumsóknar Fjölskylduhjálpar.  

Árið 2017 samþykkti Borgarráð að veita Fjölskylduhjálp Íslands styrk að fjárhæð 1.500.000 kr. Sú 
styrkveiting var háð því skilyrði að velferðarsvið Reykjavíkur og Fjölskylduhjálpin gerðu samstarfssamning. 
Slíkur samningur var undirritaður 9. ágúst 2017. Áður hafði velferðarsvið gert samstarfsamninga við 
Fjölskylduhjálp Íslands um aðstoð við fólk í erfiðleikum. Uppruni þeirra samninga er styrkur á grundvelli 
styrkjareglna velferðarráðs og grundvallast á V. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 
með síðari breytingum.  

Markmið með styrk til Fjölskylduhjálpar Íslands hefur veri að styðja ráðgjafarstarf og aðra faglega vinnu, 
m.a. styðja við þróun nýrra aðferða við aðstoð og stuðning og koma í veg fyrir biðraðir varðandi 
matarúthlutanir. Fjölskylduhjálpin hefur skráð niður upplýsingar svo hægt sé að fylgjast með þróun mála 
varðandi úthlutanir, s.s. fjölda hverju sinni, hvaða hópar þarfnast aðstoðar, fjölskyldugerð, atvinnustöðu og 
fl. Mælikvarðinn hefur verið sá fjöldi Reykvíkinga sem nýta sér aðstoðina  

Í samantekt frá Fjölskylduhjálpinni dagsett 17. júlí 2018 kemur fram að á árinu 2017 fengu 1360 reykvískir 
einstaklingar, með skráðar kennitölur, og fjölskyldur aðstoð og afgreiddar voru 16517 matargjafir til þeirra 
sem búsettir eru Reykjavík. Á árinu 2016 var fjöldi einstaklinga og fjölskyldna sem fékk aðstoð 1590.    

Velferðarsvið mælir með að Fjölskylduhjálp Íslands verði veittur styrkur á árinu 2018 á grundvelli 
samstarfssamnings.  

Fjölskylduhjálp Íslands er bent á að hyggist hún sækja um styrk fyrir árið 2019 sé það gert á grundvelli 
styrkja borgarsjóðs, nánar til félags- og velferðarmála. Styrkir fyrir árið 2019 verða auglýstir í byrjun 
september n.k.  

 
Virðingarfyllst 

 
 

Kristjana Gunnarsdóttir 
  

 





Frá: Margrét Richter  
Sent: fimmtudagur, 28. júní 2018 16:10 
Til: Borgarráðsgögn <borgarradsgogn@reykjavik.is> 
Efni: FS: Peningar fyrir ljósmyndasamkeppni á vegum hverfisráðs Kjalarness 
  
Sæl verið þið, 
  
Er búin að vera í sambandi við Hildi Lillihendal og hún lét mig vita að erindi sem hverfaráðin 
hefðu annars afgreitt, ætti að sendast á ykkur og í framhaldi af því fer það í afgreiðslu hjá ykkur. 
  
Hér með sendi ég því á ykkur þessa tvær styrkumsóknir sem sent var á hverfisráð Kjalarnes og 
formaður ráðsins sendi áfram hingað í þjónustumiðstöðina. 
  
  
  
Bestu kveðjur, 
  
Margrét Richter 
deildarstjóri stoðþjónustu og rekstrar 
Miðgarður – Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness 
Gylfaflöt 5 
112 Reykjavík 
Sími 411-1400 
  
  
Frá: Sigríður Pétursdóttir <sigridu@hi.is>  
Sent: fimmtudagur, 28. júní 2018 13:57 
Til: Margrét Richter <margret.richter@reykjavik.is> 
Efni: FW: Peningar fyrir ljósmyndasamkeppni á vegum hverfisráðs Kjalarness 
  
Sæl Margrét, 
Ég óska eftir að styrkur verði samþykktur til tveggja verkefna á Kjalarnesi sem ekki 
náðist að ganga frá áður en umboð hverfisráðs Kjalarness rann út, enda var til nægileg 
fjárhæð í sjóði hverfisráðsins fyrir þessum verkefnum þegar umboðið rann út.  
1.     Ljósmyndasamkeppni á vegum hverfisráðs Kjalarness í tengslum við Kjalarnesdaga sem 
haldnir eru  árlega síðustu helgi í júní.  
Undanfarin ár hefur hverfisráðið staðið fyrir ljósmyndasamkeppni og hefur þátttaka verið mjög 
góð. Svo var einnig nú og bárust 38 myndir. Þrír fulltrúar í hverfisráði voru í dómnefnd. 
Kostnaður við framköllun og vinninga er rúmlega 30 þús. kr. og er það fyrirtækið Logoflex sem 
hefur unnið verkið á mjög góðum kjörum. 

2.     Gróðursetning í Barnalund á skólasvæðinu á Kjalarnesi/við Klébergsskóla hefur farið fram 
á vegum hverfisráðs Kjalarness árlega undanfarin ár. Reykjavíkurborg útvegar plöntur 
endurgjaldslaust en hverfisráð hefur greitt fyrir hressingu leikskólabarna og nemenda í 1. og 2. 
bekk sem gróursetja. Kostnaður hefur verið um 7000 kr. Þegar er búið að ákveða að 



gróðursetningin verður í skólabyrjun í ágústlok. Undirbúningur vegna gróðursetningarinnar eru 
unnin í sjálfboðavinnu af skógræktarfélagi og íbúum. 
Með ósk um góðar undirtektir, 
Sigríður Pétursdóttir 
formaður hverfisráðs Kjalarness á síðasta kjörtímabili. 
  
  
From: Gudfinna Armannsdottir [mailto:Gudfinna.Armannsdottir@actavis.com]  
Sent: mánudagur, 4. júní 2018 13:06 
To: Sigríður Pétursdóttir <sigridu@hi.is>; margret.richter@reykjavik.is 
Cc: agnes <aggaey@gmail.com>; 'Eldey Huld Jónsdóttir (avalon@simnet.is)' 
<avalon@simnet.is>; Hafsteinn Númason <haddinu@gmail.com>; Jóna Björg Sætran 
<Jona.Bjorg.Saetran@reykjavik.is> 
Subject: RE: Peningar fyrir ljósmyndasamkeppni á vegum hverfisráðs Kjalarness 
  
Sæl öll, 
  
Samkvæmt Margréti er 100þ eftir af peningunum hverfisráðs. 
Mér skilst að það kosti ca 35 þ að útbúa myndirnar vegna keppninnar. 
Ég að sjálfsögðu styð það eindregið að við höldum áfram með ljósmyndasamkeppnina. 
  
Kær kveðja, 
Guðfinna 
  
  

From: Sigríður Pétursdóttir (External) [mailto:sigridu@hi.is]  
Sent: 4. júní 2018 07:16 
To: margret.richter@reykjavik.is 
Cc: agnes; 'Eldey Huld Jónsdóttir (avalon@simnet.is)'; Gudfinna Armannsdottir; 
Hafsteinn Númason; Jóna Björg Sætran 
Subject: Peningar fyrir ljósmyndasamkeppni á vegum hverfisráðs Kjalarness 
  
Blessuð Margrét, 
Á síðasta hverfisráðsfundi gleymdust tvö mál. Barnalundurinn og ljósmyndasamkeppnin sem 
hverfisráð hefur staðið fyrir og fjármagnað undanfarin ár. 
Getur þú látið mig vita hvað ráðið á mikið í sjóði núna.  
Kærar kveðjur, 
Sigríður 
 
This message is intended solely for the designated recipient(s). It may contain confidential or 
proprietary information and may be subject to attorney-client privilege or other confidentiality 
protections. If you are not a designated recipient you may not review, copy or distribute this 
message. If you receive this in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this 
message. Thank you. 
 



Frá: Margrét Richter  
Sent: fimmtudagur, 28. júní 2018 16:10 
Til: Borgarráðsgögn <borgarradsgogn@reykjavik.is> 
Efni: FS: Peningar fyrir ljósmyndasamkeppni á vegum hverfisráðs Kjalarness 
  
Sæl verið þið, 
  
Er búin að vera í sambandi við Hildi Lillihendal og hún lét mig vita að erindi sem hverfaráðin 
hefðu annars afgreitt, ætti að sendast á ykkur og í framhaldi af því fer það í afgreiðslu hjá ykkur. 
  
Hér með sendi ég því á ykkur þessa tvær styrkumsóknir sem sent var á hverfisráð Kjalarnes og 
formaður ráðsins sendi áfram hingað í þjónustumiðstöðina. 
  
  
  
Bestu kveðjur, 
  
Margrét Richter 
deildarstjóri stoðþjónustu og rekstrar 
Miðgarður – Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness 
Gylfaflöt 5 
112 Reykjavík 
Sími 411-1400 
  
  
Frá: Sigríður Pétursdóttir <sigridu@hi.is>  
Sent: fimmtudagur, 28. júní 2018 13:57 
Til: Margrét Richter <margret.richter@reykjavik.is> 
Efni: FW: Peningar fyrir ljósmyndasamkeppni á vegum hverfisráðs Kjalarness 
  
Sæl Margrét, 
Ég óska eftir að styrkur verði samþykktur til tveggja verkefna á Kjalarnesi sem ekki 
náðist að ganga frá áður en umboð hverfisráðs Kjalarness rann út, enda var til nægileg 
fjárhæð í sjóði hverfisráðsins fyrir þessum verkefnum þegar umboðið rann út.  
1.     Ljósmyndasamkeppni á vegum hverfisráðs Kjalarness í tengslum við Kjalarnesdaga sem 
haldnir eru  árlega síðustu helgi í júní.  
Undanfarin ár hefur hverfisráðið staðið fyrir ljósmyndasamkeppni og hefur þátttaka verið mjög 
góð. Svo var einnig nú og bárust 38 myndir. Þrír fulltrúar í hverfisráði voru í dómnefnd. 
Kostnaður við framköllun og vinninga er rúmlega 30 þús. kr. og er það fyrirtækið Logoflex sem 
hefur unnið verkið á mjög góðum kjörum. 

2.     Gróðursetning í Barnalund á skólasvæðinu á Kjalarnesi/við Klébergsskóla hefur farið fram 
á vegum hverfisráðs Kjalarness árlega undanfarin ár. Reykjavíkurborg útvegar plöntur 
endurgjaldslaust en hverfisráð hefur greitt fyrir hressingu leikskólabarna og nemenda í 1. og 2. 
bekk sem gróursetja. Kostnaður hefur verið um 7000 kr. Þegar er búið að ákveða að 



gróðursetningin verður í skólabyrjun í ágústlok. Undirbúningur vegna gróðursetningarinnar eru 
unnin í sjálfboðavinnu af skógræktarfélagi og íbúum. 
Með ósk um góðar undirtektir, 
Sigríður Pétursdóttir 
formaður hverfisráðs Kjalarness á síðasta kjörtímabili. 
  
  
From: Gudfinna Armannsdottir [mailto:Gudfinna.Armannsdottir@actavis.com]  
Sent: mánudagur, 4. júní 2018 13:06 
To: Sigríður Pétursdóttir <sigridu@hi.is>; margret.richter@reykjavik.is 
Cc: agnes <aggaey@gmail.com>; 'Eldey Huld Jónsdóttir (avalon@simnet.is)' 
<avalon@simnet.is>; Hafsteinn Númason <haddinu@gmail.com>; Jóna Björg Sætran 
<Jona.Bjorg.Saetran@reykjavik.is> 
Subject: RE: Peningar fyrir ljósmyndasamkeppni á vegum hverfisráðs Kjalarness 
  
Sæl öll, 
  
Samkvæmt Margréti er 100þ eftir af peningunum hverfisráðs. 
Mér skilst að það kosti ca 35 þ að útbúa myndirnar vegna keppninnar. 
Ég að sjálfsögðu styð það eindregið að við höldum áfram með ljósmyndasamkeppnina. 
  
Kær kveðja, 
Guðfinna 
  
  

From: Sigríður Pétursdóttir (External) [mailto:sigridu@hi.is]  
Sent: 4. júní 2018 07:16 
To: margret.richter@reykjavik.is 
Cc: agnes; 'Eldey Huld Jónsdóttir (avalon@simnet.is)'; Gudfinna Armannsdottir; 
Hafsteinn Númason; Jóna Björg Sætran 
Subject: Peningar fyrir ljósmyndasamkeppni á vegum hverfisráðs Kjalarness 
  
Blessuð Margrét, 
Á síðasta hverfisráðsfundi gleymdust tvö mál. Barnalundurinn og ljósmyndasamkeppnin sem 
hverfisráð hefur staðið fyrir og fjármagnað undanfarin ár. 
Getur þú látið mig vita hvað ráðið á mikið í sjóði núna.  
Kærar kveðjur, 
Sigríður 
 
This message is intended solely for the designated recipient(s). It may contain confidential or 
proprietary information and may be subject to attorney-client privilege or other confidentiality 
protections. If you are not a designated recipient you may not review, copy or distribute this 
message. If you receive this in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this 
message. Thank you. 
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