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Gleðilegt ár og bestu þakkir fyrir góð samskipti á liðnum árum. Nú þegar allir eru orðnir 
úthvíldir og pattaralegir eftir hátíðarnar er rétt að bretta upp ermar og halda áfram þaðan 
sem frá var horfið. Það er margt spennandi framundan hjá okkur. 
  

Gæðainnlit á Rafeyri 

Hannes Garðarsson, gæða- og skrifstofustjóri á Rafeyri, bauð félagsmönnum í heimsókn rétt 
fyrir jólin þar sem hann kynnti fyrirtækið og gæðamálin þar. Sérstök áhersla var lögð á 
mannauðshlutann að þessu sinni og sköpuðust fróðlegar umræður. Við viljum þakka Hannesi 
fyrir góðar móttökur og gestum fyrir komuna.  
 

Verkefnastjórnunarnámskeið í samvinnu við Símenntun HA 

Verið er að leggja lokahönd á undirbúning námskeiðs sem félagið heldur í samvinnu við 
Símenntun Háskólans á Akureyri. Um er að ræða tveggja daga grunnnámskeið í 
verkefnastjórnun sem haldið verður 16. og 17. febrúar nk.. Skráning er í gangi og um leið og 
við hvetjum ykkur til að skoða þetta flotta námskeið minnum við á styrktarsjóði 
verkalýðsfélaganna.  Nánari upplýsingar um námskeiðið á www.simenntunha.is 
 

Á næstunni  (Viðburðirnir verða auglýstir nánar þegar nær dregur) 

 Gæðastund í hádeginu. Fimmtudaginn 28. janúar verður gæðastund á Greifanum 
milli kl. 12 og 13 þar sem flutt verða tvö stutt og fróðleg erindi um gæðamál. Eðvald 
Valgarðsson, gæðastjóri hjá Kjarnafæði, segir okkur reynslusögu af innleiðingu 
gæðakerfis. Einnig mun Alfreð Schiöth kynna nýja skoðunarhandbók  
heilbrigðiseftirlits sveitafélaga sem Matvælastofnun hefur gefið út vegna eftirlits hjá 
matvælafyrirtækjum. Gæðastundin stendur frá kl. 12:00-13.00. 

 Verkefnastjórnun. Áður auglýst námskeið í HA dagana 16. og 17. febrúar 2016 

 Innri úttektarnámskeið.  Í mars verður haldið námskeið í innri úttektum.   

 Heimsókn í Becromal. Í apríl hefur eitt af okkar aðildarfélögum, Becromal, boðið í 
heimsókn þar sem Þórdís og félagar munu kynna gæðastarf fyrirtækisins.  

 ISO 9001/2015. Í apríl verður haldið námskeið í ISO 9001/2015 þar sem m.a. verður 
farið yfir þær breytingar sem felast í nýrri útgáfu staðalsins.  

 

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 
 

„Mörsugur á miðjum vetri 

markar spor í gljúfrasetri.“ 
(Vísur um gömlu mánuðina eftir Hallgrím Jónsson)  
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