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Styrkþegi Tilefni Málaflokkur 

Ferðaklúbburinn 4x4 Endurnýjun á VHF endurvarpskerfi félagsins. 

Ferðaklúbburinn rekur stæðsta VHF kerfi landsins 

sem notað er af Íslendingum á ferðalögum, einnig 

notað af björgunarsveitum og viðbragðsaðilum. 

Umhverfismál 

Landssamband 

slökkviliðs- og 

sjúkraflutningamanna 

LSS heimsækir nemendur í 3.bekk um allt land til 

að fræða þá um eldvarnir og gefa þeim kost á að 

taka þátt í Eldvarnargetrauninni 

Forvarnir og 

æskulýðsmál 

AOPA á Íslandi 

 

Félag íslenskra einkaflugmanna hefur um 150 

virka félaga sem nota flugþjónustu og flugvelli 

sem Isavia rekur. Félagið rekur umfangsmikið 

félags- og fræðslustarf sem stuðlar að auknu 

flugöryggi og öryggisvitund í flugi, ekki bara fyrir 

félaga, heldur fyrir alla flugmenn. Óska eftir styrk 

til að sækja heimsþing IAOPA. 

Umhverfismál 

Samtök 

umgengnisforeldra 

Samtök umgengnisforeldra starfar að 

hagsmunagæslu og réttindabaráttu fyrir 

umgengnisforeldra vegna umgengnismála, 

umgengnistálmana og einnig beitir sér fyrir bættri 

stöðu þeirra gagnvart velferðarkerfinu, 

almannaskráningu og hagskýrslugerð. 

Mannúðarsamtök 

og líknarfélög 

Íþróttarbandalag 

Reykjanesbæjar 

 

Íþróttabandalag Reykjanesbæjar eru 

regnhlífasamtök 9 íþróttafélaga í Reykjanesbæ. 

Óskað er eftir styrk til að efla barna- og 

unglingastarf í samfélaginu. 

Forvarnir og 

æskulýðsmál 

Rannsóknarmiðstöð 

gegn ofbeldi 

Framleiðsla rafræns efnis sem inniheldur almenna 

fræðslu og gagnlegar upplýsingar fyrir þolendur 

langvarandi ofbeldis 

Listir, menning og 

menntamál 



Hekluskógar Verkefnið felst í því að endurheimta birkiskóga á 

svæði Hekluskóga í Þjórsárdal 

Umhverfismál 

Félag heyrnarlausra Félagið ætlar að koma af stað greiningarvinnu um 

geðheilbrigði heyrnarlausra í samstarfi við HR.  

Mannúðarsamtök 

og líknarfélög 

Listahátíð í Reykjavík 

 

Á Listahátíð Reykjavíkur er ætlunin að setja upp 

leiksýningu í miðborginni og víðar. Um 200 manns 

tekur þátt, flestir almennir borgarar. Hugmyndin er 

að láta líta út að tíminn hafi fallið saman og á 

götum borgarinnar 2018 verða einstaklingar frá 

árinu 1918.  

Listir, menning og 

menntamál 

Birta Landssamtök Birta eru landssamtök fólks sem misst hefur börn 

sín skyndilega. Tilgangur samtakanna og 

markmið er að standa fyrir fræðslu og ýmsum 

viðburðum á landsvísu, einnig standa samtökin 

fyrir hvíldardögum fyrir foreldra/forráðamenn og 

fjölskyldur þeirra. 

Mannúðarsamtök 

og líknarfélög 

Lítil hjörtu að beiðni   

B-vaktar vopnaleitar  

Starfsfólk B-vaktar ætlar að styrkja 

góðgerðarfélagið Lítil hjörtu, félag sem aðstoðar 

fjölskyldur sem eru með lítið á milli handana. 

Óska eftir mótframlagi frá Isavia. 

Mannúðarsamtök 

og líknarfélög 

Fjölskylduhjálp Íslands 

 

Matarúthlutanir til barnafjölskyldna í Reykjanesbæ Mannúðarsamtök 

og líknarfélög 

Samgönguminjasafnið 

í Skagafirði 

 

Setja upp upplýsingar um sögu flugumferðar á 

Íslandi frá upphafi til dagsins í dag. 

Flugtengd málefni 

 


