
 

Fréttabréf Gæðastjórnunarfélags Norðurlands 
-júní 2015- 

 
 

 

 

Aðalfundur 

Aðalfundur Gæðastjórnunarfélags Norðurlands var haldinn 21. maí s.l. á Greifanum.  Á 

fundinum var skýrsla stjórnar lesin og ársreikningur félagsins kynntur. Engar breytingar voru 

gerðar á samþykktum félagsins og samþykkt var að hafa félagsgjald óbreytt. 

Á aðalfundinum gengu Kristján og Sigurður úr stjórn eftir tveggja ára stjórnarsetu og eru þeim 

færðar bestu þakkir fyrir gott starf.  Þau Þóra Ýr Árnadóttir frá Promat og Hannes Garðarsson 

frá Rafeyri voru kosin í stjórn en fyrir voru Eðvald S. Valgarðsson, Hanna Dögg Maronsdóttir 

og Gunnur Ýr Stefánsdóttir í stjórn. Þóra og Hannes eru boðin hjartanlega velkomin. 

 

Samstarf Gæðastjórnunarfélags Norðurlands (GSFN) og Háskólans á Akureyri (HA) 

Þann 26. maí s.l. skrifuðu Eyjólfur Guðmundsson rektor HA og Gunnur Ýr Stefánsdóttir 

formaður GSFN undir samning varðandi samstarf að verkefnum sem lúta að eflingu fræðslu 

um gæðamál á Norðurlandi.  Í því fellst að aðilar eru sammála um að þörf sé á að auka fræðslu 

um gæðamál og vilja með samkomulaginu skapa vettvang fyrir samstarf HA og GSFN á því sviði.  

 

Gæðastjórnun – góð stjórnun 

Fyrsta sameiginlega verkefni GSFN og HA var vikulangt námskeið um gæðastjórnun sem haldið 

var dagana 1.-5. júní s.l. í húsnæði HA.  Námskeiðið, sem bar yfirskriftina „Gæðastjórnun – góð 

stjórnun“  gekk vel og var almenn ánægja hjá þátttakendum að því loknu.   

 

Starfsáætlun 2015-2016 

Ný stjórn kom saman í byrjun júní og stefnir á næsta fund í síðari hluta ágústmánaðar. Þá mun 

hefjast vinna við starfsáætlun fyrir komandi starfsár en ljóst er að af nógu er að taka.  Það er 

því spennandi vinna sem bíður nýrrar stjórnar að afloknu sumarfríi. 
 

 

 

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 
 

Kveðjur frá stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands 

Um leið og við óskum ykkur, fjölskyldum og samstarfsfólki ykkar gleðilegs sumars og fjölmargra 

sólarstunda þá vonum við að samstarf okkar eigi enn eftir að aukast á nýju starfsári.    
(Eðvald í Kjarnafæði, Gunnur í Norðurorku, Hanna í MS, Hannes á Rafeyri og Þóra í Promat)  

 

“Quality begins with the intent, which is fixed by management”  
Dr. W. Edwards Deming 
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