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Aðalfundur 2021
Aðalfundur Hinsegin daga í Reykjavík – Reykjavik 
Pride var haldinn mánudaginn 30. nóvember 2021 í 
húsnæði Samtakanna ‘78, Suðurgötu 3.

Fráfarandi formaður, Ásgeir Helgi Magnússon, 
gerði grein fyrir skýrslu stjórnar og Ragnar Veigar 
Guðmundsson gjaldkeri kynnti ársreikning. Af fyrri 
stjórn gáfu Ásgeir Helgi, Elísabet Thoroddsen, 
Herdís Eiríksdóttir og Ragnhildur Sverrisdóttir ekki 
kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu.

Stjórnsýsla
Aðalfundur Hinsegin daga fer með æðsta 
ákvörðunarvald félagsins. Á milli aðalfunda er 
æðsta vald í málefnum félagsins í höndum stjórnar. 
Stjórn til stuðnings, ráðgjafar og aðhalds starfar 
svo samstarfsnefnd auk ýmissa undirnefnda og 
hópa sem í umboði stjórnar starfa að ýmsum 
verkefnum í aðdraganda árlegra hátíðahalda 
félagsins.

Stjórnskipulag
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Stjórn Hinsegin daga
Stjórn Hinsegin daga 2022, kjörin á aðalfundi 30. 
nóvember 2021, var þannig skipuð:

Gunnlaugur Bragi Björnsson (hann), formaður
Ragnar Veigar Guðmundsson (hann), gjaldkeri
Leifur Örn Gunnarsson (hann), ritari
Margrét Ágústa Þorvaldsdóttir (hún), 
meðstjórnandi
Sandra Ósk Eysteinsdóttir (hún), 
meðstjórnandi
Sigurður H. Starr Guðjónsson (hann), 
meðstjórnandi

Ekki bárust fleiri framboð í stjórn og var því kjörin 
6 manna stjórn en ekki 7 samkvæmt félagslögum. 
Síðar bauð Helga Haraldsdóttir sig fram og hefur 
hún starfað með stjórn Hinsegin daga síðan, 
samkvæmt heimild aðalfundar 2021.

Stjórnin hélt 17 formlega stjórnarfundi á tímabilinu 
desember 2021 - október 2022, þar af vinnuhelgi í 
Kjarnholti í mars 2022 og endurmatsfund stjórnar í 
október 2022. 
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Starfsfólk Hinsegin daga
Árið 2021 réðu Hinsegin dagar teymi starfsfólks 
með stuðningi frá Vinnumálastofnun í gegnum 
átakið Hefjum störf. Runnu þeir samningar út á 
árinu 2021 og voru ekki framlengdir. 

Í janúar 2022 auglýsti stjórn Hinsegin daga 
starf verkefnastýris laust til umsóknar og eftir 
ráðningarferli var Inga Auðbjörg K. Straumland 
ráðin í starfið og hóf hún störf í mars/apríl. 
Starfshlutfall verkefnastýris var á bilinu 50-100% 
eftir verkefnastöðu. Um tímabundna ráðningu 
með möguleika á áframhaldandi ráðningu var 
að ræða sem Inga hefur ekki óskað eftir. Hún 
hefur þó samþykkt að starfa fyrir félagið þar til 
tekin hefur verið ákvörðun um framtíðarskipan 
starfsmannamála félagsins.

Samstarfsnefnd
Samkvæmt samþykktum Hinsegin daga starfar 
samstarfsnefnd með stjórn að verkefnum hvers árs. 
Samstarfsnefnd skal vera stjórn til stuðnings og 
aðhalds, nefndin getur gert tillögur til stjórnar og 
skal mynda kjarna í framkvæmdaafli félagsins.

Á vettvangi samstarfsnefndar eru starfandi ýmsar 
undirnefndir og hópar sem í umboði stjórnar 
Hinsegin daga starfa að afmörkuðum verkefnum. 

Opnir fundir
Félagið stóð fyrir einum opnum fundi á starfsárinu, 
þ.e. opnum uppgjörs- og endurmatsfundi sem 
haldinn var á Geirsgötu 9, laugardaginn 17. 
september. 
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Dagskrá
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Dagskrá Hinsegin daga
Að vanda voru tugir viðburða á dagskrá 
Hinsegin daga þetta árið. Á árinu hófst vinna við 
endurskilgreiningu viðburða hátíðarinnar og í 
samræmi við það var viðburðaflokkun á vefsíðu 
uppfærð en þar voru viðburðir skilgreindir sem hér 
segir:

• Hátíðardagskrá
• Fræðsludagskrá
• Skemmtidagskrá
• Fjölskyldu- og ungmennadagskrá

Hér verður stuttlega farið yfir þessa flokka og 
valda viðburði en nánari upplýsingar um viðburði 
munu koma fram í endurmatsskýrslu ársins.

PRIDE CENTER
Í fyrsta sinn var starfrækt sérstakt Pride Center, 
þökk sé ómetanlegu framlagi rekstraraðila 
Geirsgötu 9. Miðstöðin var opnuð föstudaginn fyrir 
hátíð (Verslunarmannahelgi) og þar var starfrækt 
Hinsegin kaupfélag, kaffihús og viðburðarstaður. 

Hátíðardagskrá
Á hátíðardagskrá Hinsegin daga eru fastir liðir á 
borð við setningu, opnunarhátíð, gleðigöngu og 
útihátíð.

Setning Hinsegin daga 2022
Hinsegin dagar 2022 voru settir í hádeginu 
þriðjudaginn 2. ágúst þegar málaður var regnbogi 
á Bankastræti frá Ingólfsstræti.

Opnunarhátíð Hinsegin daga 2022
Opnunarhátíðin fór fram í Gamla bíói á 
þriðjudagskvöldinu. Listræn stjórnun var í höndum 
Friðriks Ómars Hjörleifssonar. Viðburðurinn þótti 
takast vel, hann var snarpur og í hröðum takti, með 
miklu konfetti og gleði.
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Gleðigangan 2022
Gleðigangan fór fram 6. ágúst 2022. Gönguleiðin 
að þessu sinni var frá Hallgrímskirkju, niður 
Skólavörðustræti, Bankastræti og suður 
Lækjargötu að Hljómskálagarði þar sem gangan 
endaði og við tók útihátíð í Hljómskálagarðinum. 
Um 40 hópar tóku þátt; 22 gönguhópar og 17 
hópar á farartæki. 

Göngu- og öryggisstjórn
Göngu- og öryggisstjórn Hinsegin daga annast 
undirbúning, framkvæmd og öryggisgæslu vegna 
árlegrar gleðigöngu Hinsegin daga. Árið 2022 var 
stjórnin þannig skipuð:

Eva Jóhannsdóttir (hún) - göngu- og 
öryggisstjóri
Anna Eir Guðfinnudóttir (hún) - umsjón 
þátttakenda
Íris Pétursdóttir (hán) - meðstjórnandi
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Gleðigöngupotturinn
Göngupottur HD og Landsbankans var starfræktur 
sem fyrr. Alls bárust 13 umsóknir í pottinn. 12 atriði 
fengu styrk að þessu sinni.

Valnefnd pottsins 2022:
Leifur Örn Gunnarsson // fulltrúi stjórnar
Sigurður Starr // fulltrúi stjórnar
Anna Eir Guðfinnudóttir // fulltrúi 
göngustjórnar
Viima Lampinen // aktivisti // hinsegin 
samfélagið
Andrean Sigurgeirsson // dansari // listræn 
sérfræðiþekking

Útihátíð
Útihátíðin fór fram í Hljómskálagarðinum í ár og 
var fjölsótt. Matarvagnar voru á svæðinu og er 
Hljómskálagarðurinn almennt talinn henta vel fyrir 
þessa dagskrá; svæðið er í góðu skjóli og hentar 
núverandi gönguleið vel. 

Kynnar voru Kimi Tayler og Mars Proppé. Fram 
komu Ukulellur, Bjarni Snæbjörnsson, Una 
Torfadóttir, Villi Vill (Dragdrottning Íslands) 
og Hera Björk, Trinity the Tuck og Páll Óskar 
Hjálmtýsson. Þá flutt Inger Kristin Haugsvje, 
formaður Oslo Pride, hátíðarræðu ársins. Samtals 
voru flutt 11 lög og ein ræða og lauk dagskrá á 
plani, eða um 16:45. Útihátíð hefur verið ferluð 
nokkuð vel og eru til umfangsmiklir gátlistar.

Svæðis- og öryggisstjóri: Leifur Örn Gunnarsson
Sviðsstjóri: Róberta Andersen
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Fræðsludagskrá
Að þessu sinni var ákveðið að safna 
fræðsluerindunum saman á afmarkaðra tímabili, en 
áður hefur þeim verið dreift yfir vikuna, aðallega í 
hádegi og eftir vinnu. Þess í stað fóru þau öll fram 
á miðvikudags- og fimmtudagseftirmiðdegi, frá 
12:30-17:00/18:30, á tveimur stöðum í senn; Pride 
Center og Borgarbókasafninu. Þessi nýbreytni 
tókst vel og þó að það þurfi að þróa konseptið 
áfram, þá er þetta fyrirkomulag sennilega komið til 
að vera. 

Skemmtidagskrá
Á skemmtidagskránni eru fastir liðir og nýir 
viðburðir í bland. Hér má nefna Dragkeppni Íslands, 
sem hadlin var í maí 2022, hinsegin siglingu, Drag 
Djók, djammsögugöngur og fleira.

Fjölskyldu- og 
ungmennadagskrá
Fjölskylduhátíð
Regnbogahátíð fjölskyldunnar var haldin á Kaffi 
Dal við Sundlaugaveg á miðvikudeginum 3. 
ágúst, 16:30-18:30. Starína las fyrir börnin, boðið 
var upp á andlitsmálun og listakvárin úr Litrófi 
léku álfa. Kökur, ís og kaffi í boði. Skipulagning 
var í höndum Unnsteins Jóhannssonar, Hafþórs 
Óskarssonar, Þorbjargar Þorvaldsdóttur og Silju Ýr 
S. Leifsdóttur. 

Youth Pride - ungmennadagskrá
Í fyrsta sinn í sögu hátíðarinnar var boðið upp 
á heildstæða ungmennadagskrá, sem stýrt var 
af nýskipuðu ungmennaráði. Líklegt er að þetta 
fyrirkomulag sé komið til að vera, þar sem þetta 
veitir ungu fólki tækifæri til að gera hátíðina að 
sinni. Boðið var upp á viðburði alla hátíðardagana. 
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Ungmennaráð
Í fyrsta skipti í sögu Hinsegin daga var starfsrækt 
sérstakt ungmennaráð. Ungmennaráð hafði 
það verkefni að skipuleggja ungmennadagskrá 
sem sérstaklega er vikið að í þartilgerðum kafla. 
Samráð ungmennaráðs fór fram í instagram-spjalli 
og á fundum. 

Í ungmennaráði HD 2022 sátu:

Alexander Georgsson
Freyja Rún
Frost Hagalín
Heiða Björk Halldórsdóttir
Kai Embl Baldurs
Sigrún Rúnarsdóttir
Sigur Huldar Ellerup Geirs
Snæfríður Edda



13

Upplýsinga- og 
kynningarmál
Tímarit
Að vanda gáfu Hinsegin dagar út veglegt tímarit 
sem að þessu sinni var 88 blaðsíður, þar af 18 
bls. af auglýsingum. Tímaritið var prentað í sama 
upplagi og síðustu ár en að þessu sinni kláraðist 
tímaritið enda með glæsilegasta móti.

Ritstjóri: Bjarndís Helga Tómasdóttir
Forsíða: Klara Rosatti
Hönnun: Guðmundur Davíð Terrazas

Vefsíða
Vefur Hinsegin daga er smíðaður í Wordpress 
af Rafni Steingrímssyni og var mikið uppfærður 
árið 2021. Í aðdraganda Hinsegin daga 2022 
voru gerðar talsverðar breytingar á forsíðu, 
dagskrársíðu og fleiru.

Samfélagsmiðlar
Hinsegin dagar halda úti eftirfarandi 
samfélagsmiðlum: Facebook, Twitter og Instagram.
 

Fjölmiðlar
Fjölmiðlar eru allflestir vel með á nótunum um 
mikilvægi Hinsegin daga fyrir íslenskt samfélag og 
sýndu Hinsegin dögum í ár mikinn áhuga. Hinsegin 
fólk var áberandi alla vikuna í prentmiðlum, útvarpi 
og sjónvarpi. 

Formaður Hinsegin daga er talsmaður félagsins 
og tengiliður við fjölmiðla. Þá hefur aukist að 
fjölmiðlar leiti til Hinsegin daga sem ráðgjafa við 
val á umfjöllunarefni, viðmælendum og fleira.
Auglýsingar og markaðsmál
Árið 2022 birtust auglýsingar hátíðarinnar 
á nokkrum af mest áberandi rafrænum 
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auglýsingaskjám fyrirtækisins Billboard og í 
strætóskýlum. Auglýsingagerð var í höndum 
Davíðs Terrazas og Klöru Rosatti. Þá voru 
Facebook auglýsingar nýttar í tengslum við 
viðburði, myndbönd og öflun sjálfboðaliða. 

Líkt og fyrri ár voru auglýsingar ekki leyfðar í 
göngunni eða við útisvið og eru Hinsegin dagar 
eina hátíð landsins og mögulega eina Pride hátíðin 
í heiminum, þar sem auglýsingar eru ekki sýnilegar 
í göngu og á útihátíðarsvæði. 

Ýmis verkefni
Erlend samskipti
Hinsegin dagar eru sem fyrr aðilar að InterPride, 
alþjóðasamtökum hinsegin hátíða, og EPOA, 
Evrópusamtökum hinsegin hátíða. 
Hinsegin dagar sóttu ekki Nordic Pride Conference 
þetta árið vegna kostnaðar en fulltrúar félagsins 
þáðu heimboð Helsinki Pride í júlí 2022. 

Næsti samráðsfundur hinsegin hátíða á 
Norðurlöndunum verður haldin í Osló í febrúar 
2023 og reikna Hinsegin dagar með að senda 
fulltrúa sinn þangað.

Aðgengismál
Hinsegin dagar í Reykjavík hafa einsett sér að vinna 
að því að gera viðburði hátíðarinnar aðgengilega 
öllum. Bæði með því að halda miðaverði í hófi, 
bjóða upp á táknmálstúlkun og gæta þess 
að viðburðarými séu aðgengileg. Nýverið var 
undirritað þriggja ára samstarfssamkomulag við 
Sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi sem 
mun veita styrk til aðgengismála á hátíðinni. 
Nær allir umræðu- og fræðsluviðburðir voru 
táknmálstúlkaðir auk opnunar- og útihátíðar. 
Aðgengismál í viðburðarýmum voru almennt í 
góðu lagi og sem fyrr var sérstökum aðgengispalli 
komið fyrir í Hljómskálagarðinum.
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Litróf 
Sex ungmenni voru ráðin í þrjár vikur til þess 
að tjá hinseginleika sinn á listrænan hátt, undir 
leiðsögn fagfólks. Listakvárin máttu sjálf ákveða 
með hvaða hætti þau skiluðu af sér, enda var þeirra 
eigin vegferð mest um verð. Listakvárin ákváðu 
að taka þátt í Fjölskylduhátíð Hinsegin daga og 
Gleðigöngunni, ásamt því að þau voru beðin um 
að taka þátt í opnun Regnbogaráðstefnunnar. 
Umsjón verkefnisins var í höndum listakonunnar og 
uppistandarans Kimi Taylor.
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Fjármál
Félagskjörinn skoðunarmaður reikninga
Á aðalfundi Hinsegin daga árið 2021 var Herdís 
Eiríksdóttir kjörinn skoðunarmaður reikninga 
Hinsegin daga 2022.

Fjármögnun
Reykjavíkurborg 
Hinsegin dagar voru ein af borgarhátíðum 
Reykjavíkur árin 2020-2022 og fengu úthlutað 
10 milljóna kr. framlagi á hverju ári á því tímabili. 
Þegar auglýst var eftir borgarhátíðum fyrir árin 
2023-2025 sóttu Hinsegin dagar um og hefur 
hátíðin verið valin á ný og mun áfram njóta 10 m.kr. 
stuðning á ári næstu þrjú árin.

Markmiðið með útnefningu borgarhátíðanna var 
að styðja samfellu, framþróun og rekstrarlegan 
grundvöll hátíða í Reykjavík. Við valið var einkum 
horft til þeirra hátíða sem þegar hafa sannað 
ótvírætt gildi sitt hvað varðar þýðingu fyrir 
menningarlífið í borginni, alþjóðleg tengsl, jákvæð 
áhrif á ferðamennsku og ímynd Reykjavíkur auk 
efnahagslegs umfangs. 

Þessi stuðningur er afar mikilvægur fyrir 
rekstrargrundvöll Hinsegin daga og styður við 
ráðningu starfsfólks og greiðslur til listafólks og 
annarra sem hingað til hafa gefið vinnu sína ár eftir 
ár.

Samstarf við fyrirtæki
Líkt og fyrri ár nutu Hinsegin dagar stuðnings og 
samstarfs ýmissa fyrirtækja. Bakhjarlar Hinsegin 
daga á árinu 2022 voru Landsbankinn, Sendinefnd 
ESB, BYKO, Ölgerðin og Omnom. Auk þeirra 
studdi fjöldi fyrirtækja við hátíðina á árinu, m.e. 
með fjárstuðningi eða annars konar velvild eða 
sérkjörum. Undanfarin ár hefur Strætó einnig 
heilmerkt vagn í tilefni hátíðahaldanna, í samráði 
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við stjórn Hinsegin daga.  
Samstarf og stuðningur Hinsegin daga og 
fyrirtækja er með ýmsum hætti en þar má m.a. 
nefna fjárstuðning, aðstoð, aðstöðu og vöruskipti. 

Stjórn Hinsegin daga kann öllum samstarfsaðilum 
bestu þakkir fyrir ómetanlegan stuðning. 

Kaupfélag Hinsegin daga
Hinsegin dagar starfræktu Kaupfélag í PRIDE 
CENTER á Geirsgötu 9. Nokkuð var keypt inn af 
nýjum varningi á árinu en auk þess var til lager frá 
fyrri árum.

Hinsegin dagar og Samtökin ‘78 ráku áfram 
vefverslunina hinseginkaupfelagid.is sem selur m.a. 
fána og regnbogavarning auk þess sem miðasala 
Hinsegin daga var öll rafræn.

Fjárhagur
Hinsegin dagar voru reknir með tapi árið 2022 
en nánar er greint frá fjárhag hátíðarinnar 
í ársreikningi. Félagið stendur þó enn vel 
fjárhagslega, með veltufjármuni upp á ríflega 
12 milljónir. Það er ekki markmið HD að safna 
digrum sjóðum heldur að geta staðið undir sér og 
að skila hagnaði eins árs með auknum sýnileika 
og fleiri viðburðum á því næsta. Sem fyrr er 
fyrirhyggja í fjármálum nauðsynleg til að tryggja 
áframhaldandi rekstrargrundvöll og fjárhagslegt 
öryggi hátíðarinnar enda geta tekjur hæglega 
lækkað fyrirvaralaust auk þess sem reynslan sýnir 
hækkandi útgjöld milli ára.



18


