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Skýrsla stjórnar



Stjórn Lífs styrktarfélags
7 manns sitja í stjórn

Formaður: Sigrún Arnardóttir
Varaformaður: Guðmundur Ingi Hjartarson
Ritari: Anna Haarde
Meðstjórnendur: Björn Ásbjörnsson, Anna Kristín Kristjánsdóttir og Inga 
Arnardóttir
Varamaður í stjórn: Hildur Harðardóttir
Kristín Magnúsdóttir gjaldkeri gekk úr stjórn haustið 2016 vegna anna. 
Framkvæmdarstjóri/ gjaldkeri: Hjördís Guðmundsdóttir tók við sem 
framkvæmdarstjóri 1. mars 2017 af Þórunni Hildu.    

Stjórn félagsins ber ábyrgð á starfsemi félagsins
Haldnir voru sjö stjórnarfundir á starfsárinu.



Starfsemin 2016

• Aðalfundur Líf var haldin 9. mars 2016
• Engin breyting varð á stjórninni á 

aðalfundi.
• Framkvæmdir: Gera upp biðstofu fyrir 

göngudeild mæðraverndar á 2. hæð og 
biðstofu fyrir fæðingarvaktina á 3 hæð.

• Þau verkefni eru komin í gang og eru í 
sama anda og móttaka kvennadeildar. 

• Kostnaður við þessar tvær móttökur er 
um 4-5 milljónir og mun LSH greiða 
hluta af því.

 



Starfsemin 2016

• Verkefni sem hefur verið í mótun á þessu starfsári er 
hugmynd af barnaboxi, sem þróaðist hins vegar af þeirri 
leið. 

• Útkoman varð skemmtileg hugmynd af kortum og 
plakötum sem hugsaðar eru sem sængurgjafir.

• Hugmynd að kynningu á starfsemi kvennadeildar.

 



Starfsemin 2016
Á þessu starfsári héldum við áfram að 
selja fallegu tækifæriskortin eftir Eggert 
Pétursson listmálara. Nokkrar búðir hafa 
verið með okkur í því verkefni og sala 
gengið vel.

Vorum einnig með jólakort þetta árið til 
styrktar Líf og seldust um 1000 kort.



Starfsemin 2016

• Reykjavíkurmaraþonið í ágúst
• 27 hlauparar hlupu fyrir félagið
• 424.610 kr. söfnuðust.
• Fyrir þann pening var keypt 

vatnsvél fyrir móttöku 
kvennadeildar.



Starfsemin 2016
• Globeathon er alþjóðlegt 

styrktarhlaup til að vekja athygli á 
krabbameini í kvenlíffærum. 

• Líf hefur skipulagt þennan atburð á 
Íslandi og var þetta í 4. sinn sem 
hlaupið er haldið.  
Hlaupið var 11. september og 
fengum við forsetafrúna Elizu Reid til 
að ræsa hlaupið.

• Um 300 manns hlupu 5. eða 10. km 
og söfnuðust um 700.000 kr. 



Starfsemin 2016
• Við styrktum göngudeild krabbameinslækninga 11 B þetta 

árið.
• Við vorum einnig með Globeathon ráðstefnu 8. september í 

tengslum við hlaupið. 
• Ráðstefnan var haldin í húsi Krabbameinsfélagsins og var 

dagskráin fjölbreytt. 



Takk Ólöf Nordal 



Jólin

• Við héldum upp á sjö ára afmæli Lífs 
   7. desember. Í veisluna sem haldin var í móttöku 

kvennadeildar mættu starfsfólk kvennadeildar og 
fyrrum stjórnarmenn. Um manns 50 manns og 
áttum við góða stund saman og fórum yfir árin 
sjö í máli og myndum. 

   Líf gaf kvennadeildinni 120 jólakransa sem settir 
voru í næstum hvern glugga hér á deildinni. 



Jólaskraut



Starfsemin 2016
Við fengum nýtt útlit á heimasíðuna okkar www.gefdulif.is. 
Netheimur ehf. sá um þessa breytingu.

http://www.gefdulif.is/


Starfsemin 2016
Við fengum veglegar gjafir á árinu.
• 10 milljónir í upphafi árs sem við nýttum til kaupa á 6 fæðingarúmum 

og ómtæki. Gjöf þessi var til minningar um Sigríði Reynisdóttur 
læknanema sem lést 2002, þá 25 ára gömul. 

• Ungur maður gaf 125.000  bónusinn sinn frá fyrirtækinu sem hann 
vann hjá.

• Arion banki gaf starfsmönnum sínum 25.000 sem þeir máttu ráðstafa 
til hvaða góðgerðarfélags sem var og voru nokkrir sem völdu Líf 
styrktarfélag.

• Oddfellow stúkan Bergþóra gaf 
     2 milljónir í stórt sjónvarpsverkefni sem 
     við erum byrjuð á. 
• Ung kona gaf 500.000 kr. í  byrjun árs 2017.



Ársreikningur 2016



Úthlutanir 2016



Úthlutanir 2016
Framkvæmdir á biðstofum og fleiri rýmum       2.500.000 ISK 

Tveir risa skjáir (55 tommu) fyrir 2 deildar          372.000 ISK 
Hitaskápur m.a. fyrir vökva sem gefinn er í æð          221.420 ISK 

Endurprentun á bækling vegna missis á meðgöngu          500.000 ISK 

4 stk Doptone hlustunartæki fyrir fósturhjartslátt       1.001.015 ISK 

Vatnsvél í móttöku fyrir fjárhæð sem safnaðist í RM          198.000 ISK 

5 Ungbarnavogir           239.841 ISK 

10 Lasyboy stólar      1.164.990 ISK 

Score hringkoll Erco frá Eirberg  2stk          116.819 ISK 

55" sjónvarp fyrir sjúklinga          300.000 ISK 

Sara Steady hjálpartæki til að létta starfsfólki og skjólstæðingum með hreyfiskerðingu          297.500 ISK 

2 stk Mindray ómskoðunartæki       5.774.358 ISK 

Samræmt jólaskraut á allar deildir          350.000 ISK 
47 stk af  40" SMART sjónvörp ásamt festingum
Samtals

      3.650.000 ISK 

16.685.943



Kjör stjórnarmanna



Sigrún Arnardóttir  
Guðmundur I. Hjartarson    
Inga Arnardóttir
Anna Kristín Kristjánsdóttir
Anna Haarde
Björn Ásbjörnsson

Framkvæmdarstjóri 
Hjördís Guðmundsdóttir

Stjórn Lífs 2017-2018



Önnur mál


