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Gæðastund í hádeginu 

Þann 28. janúar sl. var haldin Gæðastund í hádeginu þar sem flutt voru tvö erindi. Eðvald 
Valgarðsson gæðastjóri hjá Kjarnafæði kynnti sína nálgun á því hvernig hægt er að koma upp 
gæðakerfi en Kjarnafæði fékk nýverið vottun á ISO 9001 sem og FSSC ISO 22000. Alfreð 
Schiöth, heilbrigðisfulltrúi hjá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra kynnti að því loknu nýja 
skoðunarhandbók sem MAST hefur gefið út í samvinnu við Heilbrigðiseftirlit sveitafélaganna. 
Eðvald og Alfreð fá okkar bestu þakkir fyrir fróðleg og skemmtileg erindi.  
 

Verkefnastjórnunarnámskeið í samvinnu við Símenntun HA 
Dagana 16. og 17. febrúar stóð félagið fyrir námskeiði í verkefnastjórnun í samstarfi við 
Símenntun HA. Á námskeiðinu sem fram fór í húsnæði Háskólans var farið yfir hugtök, 
verklag, áherslur og mikilvægi verkefnastjórnunar. Kennari var Þorgeir Pálsson  
framkvæmdastjóri Torp ehf og stundakennari við HR og HA en almenn ánægja var með 
námskeiðið. Færri komust að en vildu og því hefur verið ákveðið að halda annað námskeið 
dagana 3. og 4. mars n.k. og er skráning nú í gangi.  Nánari upplýsingar á heimasíðunni 
www.simenntunha.is 
  
Á næstunni  (Viðburðir eru auglýstir nánar þegar nær dregur) 

 Verkefnastjórnun. Verkefnastjórnunarnámskeið í HA dagana 3. og 4. mars 2016.  

 Innri úttektarnámskeið.  Þann 17. mars (kl. 11.00-16.00) verður haldið námskeið í 
innri úttektum. Kennari er Kristín Björnsdóttir Nýherja (áður Focal).  

 Gæðastund. Í mars bjóðum við til  „gæðastundar í hádeginu“.  

 Heimsókn í Becromal. Í apríl býðst félagsmönnum að kíkja í heimsókn til Becromal og 
kynna sér 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 ISO 9001.  

 

Breytingar á stjórn 
Eðvald Valgarðsson, einn af stjórnarmeðlimum félagsins, er nú að flytjast búferlum suður yfir 
heiðar þar sem hann tekur við nýju starfi. Um leið og við þökkum Eðvald vel unnin störf í 
þágu félagsins, óskum við honum og fjölskyldu hans, alls hins besta á nýjum slóðum.  
 

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 
 

 

„Þorri hristir fannafeldinn, fnæsir í bæ og drepur eldinn.  

Góa á til grimmd og blíðu, gengur í éljapilsi síðu“ 
(Vísur um gömlu mánuðina eftir Hallgrím Jónsson)  
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