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Ráðstefna um gæðamál 

Þann 16. október sl. stóð Gæðastjórnunarfélag Norðurlands fyrir ráðstefnu um gæðamál sem haldin 

var í Háskólanum á Akureyri.  

Ráðstefnan gekk vel og segja má að góð mæting hafi staðfest þá tilfinningu sem stjórn félagsins hafði 

varðandi þörf fyrir ráðstefnu sem þessa. Átta fyrirlesarar fluttu áhugaverð og fjölbreytt erindi sem 

snertu mismunandi hliðar atvinnulífsins. Fjallað var um gæðakerfi hjá fyrirtækjum í matvælaiðnaði, 

mannvirkjagerð og hjá menntastofnun auk þess sem öryggismál voru tekin fyrir og fleira.  

Hægt er að nálgast hljóðglærur frá ráðstefnunni inn á heimasíðu félagsins 

http://gaedastjornun.weebly.com undir síðunni „viðburðir“. 

 

Árgjald 

Á aðalfundi félagsins sem haldinn var 22. maí 2014 var samþykkt að upphæð árgjalds yrði óbreytt frá 

fyrra ári, þ.e. 20.000 kr.  

Innheimta árgjalda vegna starfsársins 2014-2015 er nú hafin og því mega aðildarfélögin búast við að 

greiðsluseðill birtist í heimabanka þeirra á næstu dögum.  

 

Aðildarfélögin orðin 20 

Það er ánægjulegt að segja frá því að enn fjölgar í félagahópnum hjá okkur og eru nú aðildarfélögin 

orðin 20 talsins. Þau eru í stafrófsröð: 

B. Jensen, Becromal, FB Girðing ehf., Háskólinn á Akureyri, Höldur, Kjarnafæði, Menntagreining ehf., 

MS-Akureyri, Norðlenska, Norðurorka, Norlandair, ProMat Akureyri, Promens Dalvík, Rafeyri, Raftákn, 

Símey, Sjúkrahúsið á Akureyri, Slippurinn, SS. byggir og Verkmenntaskólinn á Akureyri. 

 

Á næstunni: 

Miðvikudaginn 12. nóvember nk. kl. 14.00 býður Kjarnafæði í heimsókn þar sem Eðvald gæðastjóri 

kynnir gæðastarf fyrirtækisins og hugsanlega verður gengið um vinnsluna. Þeir sem enn eiga eftir að 

skrá sig geta sent póst á edvald@kjarnafaedi.is. Félagið hvetur sem flesta til að nýta þetta tækifæri en 

það er dýrmætt að vera hluti af tengslaneti þar sem fólk er tilbúið að deila reynslu sinni og kunnáttu. 

Það er jú algjör óþarfi að allir séu að finna upp hjólið, hver í sínu horni ;-)  

 

Áhugaverðir tenglar 

http://gaedastjornun.weebly.com 

www.gaedastjornun.is 

www.stadlar.is 
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