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Gæðastund í hádeginu 

Gæðastjórnunarfélag Norðurlands stendur fyrir „gæðstund í hádeginu“ miðvikudaginn 25. 

mars nk. á Greifanum.  Boðið verður upp á tvo stutta fyrirlestra er tengjast gæðamálum. 

Sigurður Pétur Hjaltason gæðastjóri Norlandair og lögfræðingur flytur erindið „Réttaráhrif 

þess að hafa ekki virkt gæða- og öryggiskerfi“. Sigurður fer stuttlega yfir tvo dóma þar sem 

skoðuð eru réttaráhrif þess þegar eitthvað kemur fyrir og gæða- og öryggiskerfið hefur ekki 

verið til taks eða virkað sem skyldi. Einnig mun Hanna Dögg Maronsdóttir gæðastjóri MS á 

Akureyri flytja erindið „Er hægt að selja gæði“.  Hanna fjallar um hvað er líkt með sölumálum 

og gæðamálum og hvernig hægt er að beita söluaðferðum til að ná til fólks varðandi 

gæðamál.  

Hægt verður að kaupa léttan hádegisverð. 

Gæðastundin fer fram á Stássinu og hefst kl. 12:00 stundvíslega. Við hvetjum ykkur til að 

bjóða fleirum með, það eru allir velkomnir. Aðgangur er ókeypis. 

 

 

 

Samstarf við Háskólann á Akureyri 

Fulltrúar stjórnar hafa haldið áfram vinnu við að efla samstarf við HA enn frekar. Við gerum 

okkur vonir um að skrifa undir samstarfssamning innan tíðar og er nú vinna hafin við að útfæra 

vikunámskeið sem áætlað er í síðari hluta maímánaðar. Um er að ræða fyrsta formlega 

samstarfsverkefni Háskólans og Gæðastjórnunarfélagsins og er óhætt að segja að það eru 

mörg tækifæri í nánustu framtíð til að styrkja samstarfið enn frekar og margar hugmyndir sem 

bíða eftir að verða að veruleika. 

 

 

 

Markaðssetning gæðakerfis  

Félagið hefur samið við FOCAL um að koma norður með námskeið þar sem farið er yfir 

viðurkenndar aðferðir varðandi innri markaðssetningu gæðakerfis. Námskeiðið verður haldið 

12. maí nk. og verður auglýst nánar þegar nær dregur. 

 

 

 

Hafðu samband 

Við hvetjum þig til að hafa samband ef þú ert með hugmynd að atburði, ábendingu eða vilt 

koma einhverju á framfæri. Pósthólfið okkar er gaedastjornun@gmail.com 
 

Bestu kveðjur frá stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands 
(Eðvald í Kjarnafæði, Gunnur í Norðurorku, Hanna í MS, Kristján í Slippnum og Siggi í Norlandair)  

 

“Quality means doing it right when no one is looking” 
Henry Ford 

http://gaedastjornun.weebly.com/
mailto:gaedastjornun@gmail.com

