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Gæðastund í hádeginu & samtalsfundur með iðnaðarmönnum 

Þann 29. okt. stóð Gæðastjórnunarfélag Norðurlands fyrir gæðastund í hádeginu. Þóra Ýr Árnadóttir 

flutti erindið: „Er hægt að skrifa, innleiða og halda utan um gott gæðakerfi án nýjustu forritanna“ 

Hannes Garðarsson flutti erindið: „Heilbrigðisvottun rekstrar – hvað er það?“  

Gæðastundin var haldin á Greifanum, dásamlegur kjúklingaréttur var m.a. á boðstólnum og gæddu 

gestir sér síðan á kaffi og súkkulaði á meðan umræðum stóð.   

Þessar stundir eru svo sannarlega gæðastundir og mun Gæðastjórnunarfélag Norðurlands halda 

áfram að bjóða upp á þær í framtíðinni.  

Þann 17. nóvember bauð félagið síðan til opins samtalsfundar með iðnaðarmönnum en þar voru 

ræddar auknar kröfur sem tóku gildi um síðustu áramót varðandi gæðakerfi iðnmeistara. Því miður 

var mætingin ekki í samræmi við væntingar okkar en góðar og gagnlegar umræður sköpuðust þó hjá 

þeim sem mættu.  

  

Fleiri aðildarfélög með þinni hjálp 

Aðildarfélög að Gæðastjórnunarfélagi Norðurlands eru mismunandi að stærð og gerð og þar af 

leiðandi öll með sína nálgun á gæðastjórnun. Markmið okkar er alltaf að fræðast enn meira en það 

gerum við ekki síst með því að læra hvert af öðru. Við viljum biðja öll núverandi aðildarfélög að hjálpa 

okkur við að bera út fagnaðarerindið og fá fleiri aðildarfélög til liðs við okkur. Hvernig væri nú að 

hvert aðildarfélag tæki að sér að tala við 1-2 fyrirtæki um að ganga til liðs við okkur? Í öðru viðhengi 

er kynningarbréf sem frjálst er að senda áfram. 
 

Á næstunni 

Á aðventunni ætlum við að kíkja í heimsókn á Rafeyri og kynnast starfseminni og gæðastarfinu þar.  

Heimsóknin verður auglýst sérstaklega þegar nær dregur. 

 

Morgunverðarfundur um skjala- og gæðamál hjá Advania föstudaginn 20. nóv. kl. 8.30-10.00  

Stjórn Gæðastjórnunarfélagsins vekur athygli á morgunverðarfundi á vegum Advania sem 

fram fer í fyrramálið, föstudaginn (20. nóvember).  Fundurinn ber yfirskriftina 

„Gagnaskrímslið tamið með gæða- og skjalastjórnun“. Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 

Advania. 

 

Hafðu samband 

Við hvetjum þig til að hafa samband ef þú ert með hugmynd að erindi fyrir gæðastund, 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 Bústólpa, Hannes á Rafeyri og Þóra Ýr í ProMat 

 

Quality is everyone’s responsibility 
W. Edwards Deming 
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