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Kynning í  Kjarnafæði 12. nóvember sl.. 

Þann 12. nóvember sl. bauð Eðvald, gæðastjóri hjá Kjarnafæði, aðildarfélögum okkar 

í heimsókn til sín á Svalbarðsströnd. Þar fór hann yfir áhættugreiningu sem gerð var í 

fyrirtækinu, kynnti uppsetningu á SharePoint tölvukerfi sem Kjarnafæði notar til að 

halda utan um gæðamálin ásamt því að ganga um vinnslusvæði fyrirtækisins og 

kynna starfsemina enn frekar. Þátttakan var góð og er óhætt að segja að fróðlegar 

umræður hafi skapast eftir kynninguna. Það er aldrei of oft sagt að í heimsóknum 

sem þessari til okkar félagsmanna kristallast tilgangur félagsins svo vel, þ.e. að 

tengslanet þeirra sem koma að gæðamálum á svæðinu verður sterkara, fyrir utan 

það hvað er gaman að kynnast starfsemi svo ólíkra fyrirtækja.  Um leið og við 

þökkum Eðvald kærlega fyrir heimboðið biðjum við þá sem áhuga hafa á að bjóða 

heim og kynna sitt fyrirtæki/stofnun og vinnu sína í öryggis- og/eða gæðamálum að 

láta okkur vita í tölvupóstfangið gaedastjornun@gmail.com  

Árgjald 

Eins og fram kom í fréttabréfi nóvembermánaðar er innheimta árgjalda vegna starfs-

ársins 2014-2015 í gangi. Í fyrstu birtust einungis kröfur í heimabanka en reikningur 

var svo sendur nokkrum dögum síðar. Sendur var tölvupóstur á félagsmenn í byrjun 

desembermánaðar þar sem farið var nánar yfir þessi atriði.  

Nýtt aðildarfélag 

Enn eykst fjölbreytileiki aðildarfélaga okkar en Eyjafjarðarsveit hefur nú gengið í 

Gæðastjórnunarfélag Norðurlands. Við bjóðum fulltrúa Eyjafjarðarsveitar velkominn í 

hópinn.  

Á næstunni: 

Áætlað er að næsta heimboð til aðildarfélags verði í lok janúar 2015 og verður það 

nánar auglýst þegar nær dregur. 

 

Gleðileg jól 

Um leið og við óskum ykkur, fjölskyldum ykkar og samstarfsmönnum gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári þökkum við fyrir fróðlegar og skemmtilegar samverustundir á 

árinu sem er að líða. Hittumst hress á nýju ári. 

Jólakveðja, 

Stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands (Eðvald, Gunnur, Hanna, Kristján og Siggi)  
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