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Inngangur 

Þann 15. apríl 2011 var skrifað undir þriggja ára menningarsamning, annars vegar milli 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins og iðnaðarráðuneytisins og hins vegar stjórnar 

SSNV, fyrir hönd sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Gildir samningurinn fyrir árin 2011-

2013.   

Samkvæmt samningnum er framlag 

ríkisins um 23 milljónir á ári þessi þrjú ár 

og hefur því lækkað um rúman fjórðung 

frá árinu 2008 er það var 32 milljónir. 

Framlag heimamanna 2011-2013 er 40% 

af framlagi ríkisins eða um 9 milljónir 

króna á ári. 

Á árinu 2012 var framlag 

iðnaðarráðuneytisins, nú atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytisins, óbreytt eða 5,7 

milljónir króna. Vegna aðhaldskröfu í 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu var framlag þess 338 þús. kr. minna en samningurinn 

hljóðaði uppá. Samtals var framlag ríkisins 22.762.000 kr.   

Í september 2012 var einnig skrifað undir viðauka við samninginn frá 2011 en þar var um að 

ræða 10,3 millj. kr. framlag mennta- og menningarmálaráðuneytisins 2012 og 2013 í 

svokallaða stofn- og rekstrarstyrki sem Alþingi hafði áður úthlutað. 

        

Á árinu 2013 var lækkaði framlag mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins til 

verkefnastyrkja úr 17.062.000 kr. í 

16.470.000 kr. eða um tæp 3,5%. Framlag 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins 

breyttist ekki og var áfram 5,7 millj. kr. 

Samtals var því framlag ríkisins til 

verkefnastyrkja 22.170.000 kr. Framlag til 

stofn- og rekstrarstyrkja var óbreytt 10,3 

millj. kr. 

 

Í þessari ársskýrslu er greint frá starfsemi Menningarráðs Norðurlands vestra og 

menningarfulltrúa árið 2013 og upplýsingar eru um þá aðila sem fengu styrki. Ársreikningar 

ráðsins fylgja með.    
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Menningarráð Norðurlands vestra 

 

Skipan menningarráðs 

Á ársþingi Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, 13. október 2012, var skipað í 

Menningarráð Norðurlands vestra til tveggja ára. Eftirtaldir einstaklingar skipa því ráðið 

2012-2014:  

 

Björg Baldursdóttir, Sveitarfélaginu Skagafirði, formaður 

Guðný H. Kjartansdóttir, Sveitarfélaginu Skagafirði 

Adolf H. Berndsen, Sveitarfélaginu Skagaströnd, A-Hún. 

Ragnar Smári Helgason, Húnaþingi vestra 

Bjarni Jónsson, tilnefndur af stjórn SSNV  

 

Aðsetur 

Skrifstofa menningarráðs er staðsett á Skagaströnd og er þar 

opið virka daga frá kl. 08.00-17.00. Starfsmaður ráðsins er 

Ingibergur Guðmundsson. 

Starfshlutfall menningarfulltrúa er þannig háttað að hann er 

í 60% starfi hjá menningarráði og 40% starfi hjá 

Atvinnuþróun SSNV. 

 Björg Baldursdóttir  

form. menningarráðs 

   

Starfsemi Menningarráðs Norðurlands vestra árið 2013  

 

Fundir menningarráðs 

Fundir menningarráðs voru fjórir, auk 

aðalfundar sem haldinn var 18. október. 

Allar fundargerðir eru birtar á vef ráðsins, 

www.ssnv.is undir liðnum Menningarráð.  

 

 Verkefnastyrkir menningarráðs 

Á fundi menningarráðs, 18. desember 2012, 

var ákveðið að ein úthlutun yrði á árinu 

2013, með umsóknarfresti til og með 7. 

febrúar 2013. Þá voru samþykktar 

úthlutunarreglur vegna verkefnastyrkja ársins. Þar segir m.a.: 

 

http://www.ssnv.is/
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Menningarráð hefur ákveðið að þau verkefni hafi forgang sem uppfylla eitt eða fleiri eftirtalinna 

atriða: 

 Fjölga atvinnutækifærum og efla samstarf á sviði menningar og lista. 

 Stuðla að nýsköpun og þróun í menningu og menningartengdri ferðaþjónustu. 

 Verkefni sem stuðla að þátttöku allra þjóðfélagshópa í menningu og listum. 

 Verkefni sem leiða til samstarfs við önnur lönd á sviði menningar og lista. 

 Verkefni sem draga fram staðbundin eða svæðisbundin menningareinkenni eða 

menningararf. 

 Verkefni sem stuðla að listsköpun og menningarstarfi ungra listamanna.  

 

Í byrjun janúar 2013 var 

auglýst eftir styrkumsóknum 

með dreifibréfi inn á hvert 

heimili og fyrirtæki á 

Norðurlandi vestra. Auk þess 

birtu sveitarfélögin umsóknina 

á sínum vefmiðlum og 

svæðisvefmiðlarnir einnig. Þá 

var dreifibréfið sent rafrænt á 

tengslanet menningarráðs. 

 

Alls bárust 97 umsóknir þar 

sem óskað var eftir rúmum 60 

milljónum króna í styrki. Menningarráðið samþykkti að úthluta verkefnastyrkjum til 59 aðila, 

alls að upphæð 21.450.000 kr. Lægsti styrkurinn nam 100 þús. kr. en sá hæsti var ein og hálf 

milljón. Úthlutun styrkja fór fram í Kvennaskólanum á Blönduósi 3. apríl. 

 

Verkefnastyrkir – Aukaúthlutun 

Í ágúst ákvað menningarráð að endurúthluta þeim styrkjum sem fallið höfðu niður og auglýsa 

aukaúthlutun verkefnastyrkja með umsóknarfresti til og með 16. sept. Áherslur ráðsins voru 

sem hér segir: 

 

Menningarráð hefur ákveðið að þau menningarverkefni hafi forgang sem uppfylla eitt eða 

fleiri eftirtalinna atriða: 

 Verkefni með börnum og unglingum á öllu Norðurlandi vestra 

 Verkefni sem tengja ungt listafólk frá Norðurlandi vestra við heimabyggð  

 Verkefni sem leiða til samstarfs við aðra landshluta eða önnur lönd 

 

Alls bárust 20 umsóknir þar sem óskað var eftir 10 milljónum í styrki. Menningarráð 

samþykkti að styrkja 10 verkefni samtals að upphæð 2,9 millj. króna.  
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Verkefnastyrkir - Úthlutun 2013  

Hægt er að greina styrki ráðsins á ýmsa vegu. Hér eru styrkirnir sundurgreindir eftir 

sameiginlegri flokkun menningarfulltrúa landshlutanna: 

0
500.000

1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000

 
 

Af þessu súluriti má sjá áherslur þess menningarlífs á Norðurlandi vestra sem menningarráðið veitti 

fjármagn til á árinu 2012.  

 

Verkefnastyrkir - úthlutun 2007-2013  

Ef hins vegar horft er til áranna 2007-2013 í heild lítur dæmið svona út: 

 
 

Hér skorar tónlistin hæst eða tæp 21% en í næstu tveimur sætum eru menningartengd 

ferðaþjónusta með rúm 16% og menningararfur/safnamál með rúm 12%. 
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Tekið skal fram að öll svona flokkun er einstaklingsbundin og ræðst töluvert af mati þess sem 

flokkar umsóknirnar. Því er t.d. samanburður milli landshluta tæplega raunhæfur.  En 

áherslurnar breytast líka með tímanum og það má greinilega sjá í töflunum hér að ofan. 

 

Heildarkostnaður - Sótt um - Úthlutað 

Einnig er forvitnilegt að sjá hlutfallið á milli áætlaðs heildarkostnaðar þeirra verkefna sem sótt 

er um styrk til, hversu mikið fjármagn er sótt um og hve miklu er úthlutað.  
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Samkvæmt umsóknum er áætlaður heildarkostnaður um 1.780 milljónir og heildarupphæð 

þess sem sótt er um 566 milljónir eða tæplega þriðjungur af áætluðum kostnaði. Alls hefur 

verið úthlutað 622 styrkjum og til þess veitt 196 milljónum króna. 
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Stofn- og rekstrarstyrkir menningarráðs 

Á fundi menningarráðs, 18. desember 2012, var ákveðið að auglýsa eftir umsóknum um stofn- 

og rekstrarstyrki með umsóknarfresti til og með 7. febrúar 

2013. Þar segir m.a.:  

 

Menningarráð hefur ákveðið að þeir umsækjendur hafi forgang 

sem uppfylla eitt eða fleiri eftirtalinna atriða við úthlutun ársins 

2013: 

 Stuðla að því að efla menningarstarfsemi á sviði lista, 

safna- og menningararfs. 

 Stuðla að nýsköpun í menningarstarfsemi. 

 Styðja við menningarstarfsemi sem fjölgar 

atvinnutækifærum á svæðinu. 

 

Auglýst var í flestum vefmiðlum á svæðinu, í 

sjónvarpsvísum og víðar. Þá var auglýsingin send rafrænt á 

tengslanet menningarráðs. 

 

Alls bárust 11 umsóknir þar sem óskað var eftir rúmum 25 milljónum króna. Á fundi sínum, 

11. mars, úthlutaði menningarráðið verkefnastyrkjum til 9 aðila, alls að upphæð 10.300.000 

kr. Lægsti styrkurinn var 200 þúsund kr. en sá hæsti 2 milljónir kr. 

Samstarf 

Menningarfulltrúar landshlutanna 

Mikið og gott samstarf er milli 

menningarfulltrúa landshlutanna, bæði 

hittast þeir reglulega og hafa mikil 

síma- og tölvupóstsamskipti sín á milli.  

Á árinu 2013 hittust 

menningarfulltrúarnir í Reykjavík 

dagana 30.-31. janúar og svo á 

haustfundi 10.-11. september á 

Siglufirði. Sameiginlegir símafundir 

voru a.m.k. 8 talsins.  
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Formenn menningarráðanna 

Í tengslum við janúarfund 

menningarfulltrúanna hittust 

flestir formenn menningarráða 

landshlutanna í Reykjavík 30. 

janúar og ræddu þar 

sameiginleg málefni. Á þann 

fund mætti einnig Katrín 

Jakobsdóttir mennta- og 

menningarmálaráðherra ásamt 

fylgdarliði og voru þar 

gagnlegar umræður um 

sameiginleg málefni. Lýsti 

ráðherra áhuga á því að slíkur 

fundur yrði árlega og var vel tekið í það.  

 

Styrkhafar 

Samstarf við styrkhafa hefur gengið vel, fylgst er með þeim verkefnum sem fengið hafa styrk 

og styrkhöfum lagt lið hafi þeir óskað þess. Þá hefur menningarfulltrúi kappkostað að sækja 

þá viðburði sem styrktir eru. Með því finna styrkhafar að áhugi sé fyrir verkefnum þeirra en 

einnig er þetta ákveðið aðhald og eftirlit með framkvæmd verkefnanna. 

 

Fjármál 

 

Í fylgiriti með þessari ársskýrslu eru 

endurskoðaðir reikningar menningar-

ráðs fyrir árið 2013. Þar kemur fram að 

aðhalds er gætt í rekstri, rekstrar-

kostnaðurinn er aðeins um 8,6  milljónir 

kr. sem er mun lægri upphæð en 

undanfarin ár. Þess vegna hefur verið 

hægt að veita meiri fjármunum í styrki.   

 

 

 

 

 

 



 

  
__________________________________________________________________________ 

 Ársskýrsla 2013 

   10 

 

 

Úttekt á framkvæmd menningarsamninga árin 2011-2013 

Samkvæmt menningarsamningum landshlutanna 2011-2013 var gert ráð fyrir úttekt á 

framkvæmd þeirra.  

Á árinu 2013 skulu samningsaðilar skoða forsendur fyrir frekara samstarfi og skal þeirri 

vinnu lokið fyrir 1. september það ár. Í þeirri vinnu verði lagt til grundvallar samræmt 

árangursmat allra menningarsamninga sem lokið skal við fyrir 1. ágúst 2013. 

 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið fól Capacent þessa 

úttekt sem fram fór aðallega um vorið og sumarið 2013 

og voru niðurstöður hennar kynntar í september.  

Samkvæmt mati úttektaraðila hefur framkvæmd 

menningarsamninganna gengið vel í öllum meginatriðum 

og að víðtæk sátt sé milli samningsaðila um framkvæmd 

hans. Árangur er umtalsverður og fyrirkomulag og 

stjórnun í samræmi við ákvæði samninganna. Samstarf 

hefur aukist, sem og nýsköpun og fjölbreytni. Einnig 

hefur menningarstarfsemi stutt við ferðaþjónustu. 

Þá gáfu úttektaraðilarnir hverjum landshluta einkunn fyrir 

heildarárangur sem var frá 64% og upp í 93%. Í þessu 

mati fékk Norðurland vestra 72%. Nokkrar athugasemdir 

voru gerðar af hálfu heimamanna við niðurstöður 

einkunnarinnar en öllum breytingum á einkunn var 

hafnað. 

Undirbúningur nýs menningarsamnings 

Í 8. grein menningarsamnings 2011-2013 segir m.a. svo:  
 

Samningsaðilar eru sammála um að þegar á árinu 2011 verði hafin vinna við að þróa 

mælikvarða vegna þeirra markmiða sem sett eru fram í 1. gr.  með tilliti til þess að leggja þá 

ásamt öðru til grundvallar við skiptingu framlaga þegar til endurskoðunar samninga við 

landshluta kemur á ný. 
 

Þetta ákvæði í samningnum kom aldrei til 

framkvæmda.  

Í upphafi ársins 2013 leit út fyrir að fjármagn 

til menningarsamninga, vaxtarsamninga og 

fleiri verkefna rynnu öll í gegnum einn farveg 

sem bar heitið Sóknaráætlun 20/20. Með nýrri 

ríkisstjórn á vormánuðum var þessum 

áætlunum slegið á frest. 
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Undirbúningur fyrir nýjan samning hófst þó í 

raun með úttekt Capacents og niðurstöðum 

hennar sem greint var frá hér að ofan. Síðan 

var nokkurt hlé en síðari hluta nóvember var 

landshlutasamtökunum sendur tölvupóstur frá 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu þar 

sem þau voru beðin um að taka afstöðu til 

nokkurra þátta sem gætu orðið að nýjum 

mælikvarða um skiptingu framlags 

ráðuneytisins milli landshlutanna. Þann 13. 

desember voru svo drög að nýjum mælikvarða 

kynnt í ráðuneytinu og gafst landshlutasamtökunum frestur til 16. janúar 2014 að gera 

athugasemdir við þessi drög.  

Þannig var staðan um áramót 2013-2014. Sá umsnúningur sem varð allt í einu þessu máli í 

ráðuneytinu í janúar 2014 verður hins vegar ekki rakinn hér. 

 

Mat á árangri 

Í ársskýrslu Menningarráðs Norðurlands vestra fyrir 

árið 2012 var lagt ítarlegt mat á árangur þessara 

menningarstyrkja sem hófust árið 2007. Því verður að 

þessu sinni aðeins stiklað á stóru í því efni.   

Menningarstarf á Norðurlandi vestra er í heild líflegt 

og fjölbreytt. Í þessu 7.100 manna samfélagi er alltaf 

eitthvað að gerast flesta daga ársins; tónleikar, 

leiksýningar, árshátíðir, þorrablót, málþing, 

ráðstefnur, bæjarhátíðir, listsýningar, varðveisla 

menningararfsins, bókaútgáfa, útgáfa á tónlist og 

þannig mætti lengi telja áfram.  

Framlag heimamanna, oftar en ekki í sjálfboðavinnu, 

er ómetanlegt og sannast þar rækilega málshátturinn. 

„Maður er manns gaman.“ Í þessu menningarstarfi 

felst mikil lífsfylling og gleði, auðgun mannsandans. 

Framlag ríkis og sveitarfélaga til 

menningarsamninganna er einnig mikils virði. Með 

því framlagi hafa fjölmargir menningarviðburðir 

komist á koppinn sem annars hefði ekki orðið af. Styrkir menningarráðs hafa oft ráðið 

úrslitum um tilurð verkefna.  
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Lokaorð 

Starfsemi Menningarráðs Norðurlands vestra 

hefur að mörgu leyti gengið vel. 

Styrkveitingar hafa leitt til enn blómlegrar 

menningarstarfsemi á mörgum sviðum en 

áður var og stutt við framtak heimamanna. 

Að sjálfsögðu má þó alltaf gera betur enda 

alltaf hægt að bæta sig á þessu sviði sem og 

öðrum.  

Menningarráð Norðurlands vestra þakkar ríki 

og sveitarfélögum fyrir stuðninginn við 

menningarlífið á Norðurlandi vestra. Einnig fá styrkhafar þakklæti fyrir sitt framtak því án 

þeirra yrði menningarlífið mun fábrotnara. Samfélagslegt virði menningarstarfs er ómetanlegt, 

hvort sem er í stærri bæjum eða út við ysta haf, blómlegt menningarlíf er ómissandi þáttur 

mannlífsins hvar sem er og menningar- og listalíf er mikil virðisaukning í hvaða sveitarfélagi 

sem er.  

Að lokum er hér vitnað til ávarps formanns menningarráðs við úthlutun menningarstyrkja 

fyrir árið 2013: 

Samfélagslegt virði menningarstarfs verður 

seint fullmetið. Halldór Kiljan Laxness segir 

svo í Aldarspegli 1944.  

„Menning þjóðar er ekki hvað síst undir því 

komin að sem víðast hittist einstaklingar sem 

sinna andlegum verðmætum af ýmsu tagi í 

tómstundum frá dauflegum skyldustörfum, 

geri sér einhverja menningargrein kæra, 

ótrauðir að leggja fram erfiði og fjármuni 

þeim til eflíngar.“  

Þarna hittir skáldið naglann á höfuðið eins 

og oft áður. Þetta er einmitt það sem þið eruð að gera, kæru styrkhafar. Þið leggið fram erfiði 

og fjármuni til eflingar menningarstarfi í ykkar samfélagi til ánægju og upplyftingar 

samborgara ykkar. 

Það er mikilvægt að við stöndum saman um að njóta þessarar menningar og styðja við bakið 

á þeim sem leggja oft á sig mikla vinnu til að hún sé okkur aðgengileg. Ég velti því stundum 

fyrir mér hvernig samfélagið liti út ef enginn hefði döngun í sér að gera það sem þið eruð að 

gera styrkhafar góðir. Ég held að ekkert okkar vilji hugsa þá hugsun til enda. ............ 

En menning er ekki bara málverkasýningar, leikhús og tónleikar. Grundvöllur allrar 

menningar er samfélagið sjálft, fólkið sem myndar samfélagið. Samhugur, náungakærleikur 

og staðarstolt er sá jarðvegur sem hin sanna menning sprettur úr og gerir kleift að halda uppi 

öflugu menningarstarfi.   
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Úthlutun verkefnastyrkja 3. apríl 2013 

 
Umsóknarfrestur fyrir árið 2013 rann út 7. febrúar. Alls bárust 97 umsóknir þar sem óskað var eftir 

rúmum 60 milljónum króna. 

Á fundi sínum, 11. mars, úthlutaði menningarráðið verkefnastyrkjum til 59 aðila, alls að upphæð 

21.450.000 kr.  Eftirtaldir aðilar hlutu styrki: 

 

1.500.000 kr. Byggðasaga Skagafjarðar  

Byggðasaga Skagafjarðar 7. bindi - ritun 

1.000.000 kr. sms film/Plús film ehf 

  Náttúruperlur við Húnaflóa - heimildarmynd 

1.000.000 kr. Skotta kvikmyndafjelag 

  Andlit í norðri – The North Face - heimildarmynd 

1.000.000 kr. Nes listamiðstöð 

  Community Engagement and Arts Outreach Programme 

   750.000 kr. Byggðasafn Skagfirðinga 

Þrjú verkefni: Lesið í landið-fræðslurit, Upplýsingaskilti á safnsvæðinu í Glaumbæ og 

Unadalur/Deildardalur-byggðasögurannsókn 

   750.000 kr. Barokksmiðja Hólastiftis 

  Tvö verkefni: Barokkhátíð á Hólum og Smíði á sembal  

 600.000 kr. Leikfélag Sauðárkróks 

  Tvö verkefni: Lífsdansinn og Haustsýning 

    600.000 kr.  Eldur í Húnaþingi 

  Eldur í Húnaþingi 2013 

 600.000 kr. Raggmann ehf. 

  Tónlistarhátíðin Gæran 2013   

    500.000 kr.  Skagfirska kvikmyndaakademían og Hátæknisetur Íslands  

  Sumarbúðir RIFF 2013 

    500.000 kr. Selasetur Íslands 

  Fræðslumiðstöð Húnaþings vestra 

    500.000 kr. Erlendur F. Magnússon 

  Gróður og goð.  Útihöggmyndasýning     

500.000 kr. Þingeyraklausturskirkja, Ingimundur Sigfússon, Stofnun Árna Magnússonar 

Handritin alla leið heim – sýning Flateyjarbókar 

 500.000 kr. Bændasjóður Bólstaðarhlíðarhrepps 

Ábúendatal – fimm hreppar í A-Hún. 

    500.000 kr. Ungmennasamband Austur-Húnvetninga 

  Húnavökurit 2013 

     450.000 kr.  Karlakórinn Lóuþrælar 

Tvö verkefni: Tónleikahald og Útgáfa geisladisks 

     450.000 kr. Lafleur web slf 

  Tvö verkefni: Fantasíu- og ljóðmyndir og  Í anda Geirlaugs 

     450.000 kr. Fornverkaskólinn 

Tvö verkefni: Vefnaður í kljásteinastað og Alþjóðlegt námskeið í torfhleðslu 

     400.000 kr. Sögufélag Skagfirðinga 

  Skagfirskar æviskrár 1910-1950 VIII bindi – útgáfa 
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     400.000 kr. Laxasetur Íslands 

  Viðbót við sýningar og undirbúningur skólaheimsókna  

     400.000 kr. Tómas H. Árdal 

  Skreiðarsetur á Sauðárkróki 

     400.000 kr. Héraðsskjalasafn Skagfirðinga 

  Upplýsingabrunnur um gömul hús í Skagafirði 

     400.000 kr. Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi 

  Tvö verkefni: Sumarsýning 2013 og Stofutónleikar 

     400.000 kr. Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps 

  Lífsdans Geirmundar Vilhjálmssonar  

     400.000 kr. Stefán R. Gíslason og Einar Þorvaldsson 

  Sönglög á Sæluviku 2013 

     350.000 kr. Drangeyjarferðir 

  „Baulaðu nú Búkolla mín.“ 

     300.000 kr. Gunnlaugur Sigmarsson 

  Delerium Poeticum 

     250.000 kr. Ferðamálafélag V-Hún. 

  Merkt gönguleið og áningarstaðir á Hvst. 

     250.000 kr. Sögusetur íslenska hestsins 

  Ljósmyndaskráning og skönnun 

     250.000 kr. Kirkjukór Glaumbæjarprestakalls 

  Útgáfa geisladisks 

     250.000 kr. Contalgen Funeral 

  Útgáfa geisladisks 

    250.000 kr.  Sigfús Arnar Benediktsson 

  Útgáfa geisladisks 

    250.000 kr.  Á Sturlungaslóð 

  Sumarviðburðir Á Sturlungaslóð 

    250.000 kr. Jónsmessunefnd Hofsósi 

  Jónsmessuhátíð 2013 

    250.000 kr. Héraðsbókasafn Skagfirðinga 

  Málþing um Sturlungu í Kakalaskála  

    250.000 kr. Blönduósbær 

  Tvö verkefni: Húnavaka 2013 og  Saga byggðarinnar fyrir 100 árum 

    200.000 kr. Háskólinn á Hólum - ferðamáladeild 

  Menningardagskrá á North Atlantic Forum 2013 

    200.000 kr. Guðbrandsstofnun 

  Fræðafundir 

    200.000 kr. Textílsetur Íslands 

  Listamiðstöð Textílseturs Íslands – dvalar- og verkefnastyrkir 

    200.000 kr. Grettistak ses 

  Grettishátíð 2013  

    200.000 kr. Kvenfélag Svínavatnshrepps 

  Kvenfélag Svínavatnshrepps 140 ára      

    200.000 kr. Grundarhópurinn 

  Listaflóð á Vígaslóð 2013  

    200.000  kr. Hulda S. Jóhannesdóttir og Gunnar Æ. Björnsson 

  Söngvarakeppni Húnaþings vestra 
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    200.000 kr. Menningarhúsið Miðgarður 

  Tónleikaröð sumarið 2013 

    200.000 kr. Karlakórinn Heimir 

  Sæluvikutónleikar 2013  

    200.000 kr. Skagfirski kammerkórinn 

  „Sólskin um mýrar og móa“ 

    200.000 kr. Ferðaþjónustan Dæli 

  Efling menningartengdrar ferðaþjónustu í Víðidal 

    150.000 kr. Jóna Halldóra Tryggvadóttir o.fl. 

  Maríudagar 2013  

    150.000 kr. Kirkjukór og sóknarnefnd Blönduósskirkju 

  „Sól og vor ég syng um“ - afmælistónleikar     

    150.000 kr. Ólafur Þ. Hallgrímsson 

  „Þú vorgyðja ljúf“ 

    150.000  kr. Skagafjarðarhraðlestin 

  Lummudagar 2013 

    100.000 kr. Guðbrandur Æ. Ásbjörnsson og Árni Gunnarsson 

  Lífsdansinn - handritsgerð  

    100.000 kr. Tónadans 

  Tónadans  

100.000 kr. Alþýðuóperan 

  Gamanóperan Ráðskonuríki 

    100.000 kr. Kvennakórinn Sóldís 

  Tónleikar á Konudaginn í feb. 2014  

    100.000 kr. Sönghópur FEB Skagafirði 

  Söngskemmtun á Degi aldraðra 2013     

    100.000 kr. Margrét Arna Vilhjálmsdóttir 

  Textílsýning o.fl. 

    100.000  kr. Skagfirskir strengir 

  Tónleikar  

    100.000  kr. Lionsklúbburinn Bjarmi 

  40 ára afmælisrit og sýning 
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Úthlutun stofn- og rekstrarstyrkja 3. apríl 2013 
 

Umsóknarfrestur fyrir árið 2013 rann út 7. febrúar. Alls bárust 11 umsóknir þar sem óskað var eftir 

rúmum 25 milljónum króna. 

Á fundi sínum, 11. mars, úthlutaði menningarráðið verkefnastyrkjum til 9 aðila, alls að upphæð 

10.300.000 kr.  Eftirtaldir aðilar hlutu styrki: 

 

2.000.000 kr. Samgönguminjasafn Skagafjarðar  

Stofn- og rekstrarstyrkur 

2.000.000 kr. Menningarfélagið Spákonuarfur 

  Stofn- og rekstrarstyrkur 

1.600.000 kr. Laxasetur Íslands 

  Stofn- og rekstrarstyrkur 

1.500.000 kr. Selasetur Íslands 

  Rekstrarstyrkur 

1.000.000 kr. Textílsetur Íslands  

Rekstrarstyrkur 

  750.000 kr. Grettistak 

  Stofn- og rekstrarstyrkur 

  750.000 kr. Nes listamiðstöð 

  Stofn- og rekstrarstyrkur 

  500.000 kr. Kakalaskáli ehf. 

  Stofnstyrkur 

  200.000 kr. Félag áhugamanna um endurbætur Riishúss 

  Stofnstyrkur 
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Menningarstyrkir – aukaúthlutun 2013 
 

Í lok ágúst auglýsti Menningarráð Norðurlands vestra eftir umsóknum um verkefnastyrki með 

umsóknarfresti til og með 16. sept. Í auglýsingu var lögð áhersla á verkefni með börnum og unglingum á 

öllu svæðinu, samstarf innanlands og utan  og verkefni sem tengja ungt listafólk frá svæðinu við 

heimabyggð. 

Alls bárust 20 umsóknir þar sem óskað var eftir tæpum 10 milljónum í styrki. Menningarráð hefur nú 

úthlutað styrkjum til 10 aðila, samtals að upphæð 2,9 millj. kr. Styrkhafar eru: 

 

800.000 kr. Grettistak ses  

Miðlun sagnaarfsins til komandi kynslóða 

400.000 kr. Selasetur Íslands  

Engaging children with the cultural value of seals 

400.000 kr. Leikfélag Blönduóss og Dreifnám A-Hún.  

Unga fólkið og leikhúsin 

300.000 kr. Nemendafélag FNV  

Leiksýning haustið 2013 

200.000 kr. Skagfirskir strengir  

Jólabjöllur 

200.000 kr. Hljómsveitin Úlfur Úlfur  

Útgáfa geisladisks 

200.000 kr. Ísak Þórir Ísólfsson Líndal  

Ungt fólk á uppleið 

200.000 kr. Fornverkaskólinn  

Alþjóðlegt námskeið í torfhleðslu 

100.000 kr. Anna Dóra Antonsdóttir  

Bardaginn á Örlygsstöðum 

100.000 kr. Sæþór Már Hinriksson   

Útgáfa geisladisks  

 

 

 


