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Gæðastund í hádeginu 

Þann 17. mars sl. var haldin Gæðastund í hádeginu þar sem flutt var erindið: Hvaða 
stjórnandi segir nei við 100% eða jafnvel 200% arðsemi fjárfestingar? Vissir þú að 
gæðastjórnun er slíkt fjárfestingartækifæri? Það var Kristín Björnsdóttir viðskiptastjóri hjá 
Nýherja og kennari í Gæðastjórnunarskóla Focal sem flutti erindið.  
 
 

Námskeið í innri úttektum 
Þann 17. mars stóð félagið einnig fyrir hálfsdags námskeiði í innri úttektum á Akureyri en 
námskeiðið hefur verið keyrt í Gæðastjórnunarskóla FOCAL í Reykjavík undanfarið. Óhætt er 
að segja að tilgangur félagsins kristallist vel í þeirri framkvæmd að fá námskeiðið norður en 
þannig geta fyrirtækin á svæðinu sparað þann tíma og kostnað sem annars myndi fylgja því 
að senda starfsmenn suður til Reykjavíkur á námskeið.  
Markmið námskeiðsins var að kynna þátttakendum aðferðafræði við að taka út 
verklagsreglur út frá kröfum ISO 9001 staðalsins en þær aðferðir henta öllum fyrirtækjum 
hvort sem þau eru að vinna eftir ákv. gæðastöðlum eða innri kröfum um verklag. 
Þátttakendur voru átta talsins og kennari var Kristín Björnsdóttir.  
 
 
Á næstunni   

 Heimsókn í Becromal. Þann 14. apríl kl. 14.00 er félagsmönnum boðið í heimsókn til 
Becromal. Endilega takið tímann frá en nánari uppl. verða sendar á næstu dögum.  

 ISO 9001/2015. Verið er að skoða möguleikann á að halda námskeið í apríl í ISO 
9001/2015 þar sem m.a. yrði farið yfir þær breytingar sem felast í nýrri útgáfu 
staðalsins.  Nánar um það um leið og línur skýrast. 

 Aðalfundur – Aðalfundur félagsins verður haldinn þann 19. maí 2016 kl. 12.00. Um 
leið og við biðjum ykkur að taka tímann frá hvetjum við þá sem hafa áhuga á að bjóða 
sig fram í stjórn til að hafa samband við okkur.  

 

 

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, 

Gunnur í Norðurorku, Hanna í Bústólpa, Hannes á Rafeyri og Þóra Ýr í ProMat 
 

 

„Einmánuður andar nepju, öslar snjó og veður krepju“ 
 (Vísur um gömlu mánuðina eftir Hallgrím Jónsson)  
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