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Gæðainnlit í Becromal  
Þórdís Huld Vignisdóttir sérfræðingur í öryggis- og heilsumálum í Becromal bauð 
félagsmönnum í heimsókn í apríl. Þar fór fram kynning á starfsemi verksmiðjunnar, fjallað var 
einnig um gæða- og umhverfismál. Eftir kynninguna var gengið um verksmiðjuna og gafst 
gestum kostur á að sjá framleiðsuferli Becromal. Við viljum þakka Þórdísi og öðrum 
starfsmönnum Becromal fyrir góðar móttökur.  
 

Aðalfundur 
Þann 19. maí var aðalfundur Gæðastjórnunarfélags Norðurlands haldinn. Að þessu sinni fór 
hann fram í sal KEA hótels. Á fundinum var skýrsla stjórnar lesin og ársreikningur félagsins 
kynntur. Tillögur að breytingum á samþykktum félagsins voru kynntar og samþykktar. Engar 
breytingar voru gerðar á félagsgjaldi sem verður áfram 20.000 kr.  
 Gunnur Ýr Stefánsdóttir og Hanna Dögg Maronsdóttir gengu úr stjórn eftir 3ja ára 
setu og fyrr á árinu gekk Eðvald S. Valgarðsson úr stjórn vegna flutninga af Norðurlandinu. Á 
aðalfundinum þökkuðu Gunnur og Hanna félagsmönnum fyrir gott samstarf á liðnum árum 
og sögðust jafnframt hlakka til að fylgjast með og taka þátt í störfum félagsins á komandi 
árum. Anna María Jónsdóttir gæðastjóri VMA, Egill Thoroddsen gæðastjóri MS á Akureyri og 
Þórdís Huld Vignisdóttir sérfræðingur í öryggis- og heilsumálum í Becromal voru kosin í stjórn 
en fyrir voru þau Hannes og Þóra Ýr í stjórn. Við bjóðum Önnu Maríu, Egil og Þórdísi 
hjartanlega velkomin. Fannberg Jensen var kosinn varamaður í stjórn, Kristbjörg Góa í 
ProMat skoðunarmaður en Kristján H. Kristjánsson í Slippnum heldur einnig áfram sem 
skoðunarmaður.  
 
Eftir formleg aðalfundarstörf flutti Jóna Valdís Ólafsdóttir gæðastjóri SAk erindið Uppbygging 
gæðakerfis og alþjóðleg vottun Sjúkrahússins á Akureyri. Gaman var að heyra hvað hægt er að gera á 
skömmum tíma þegar allir leggjast á eitt. Við þökkum Jónu Valdísi kærlega fyrir gott erindi. 

 
Starfsáætlun 2016-2017 
Ný stjórn kom saman í lok maí 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 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 Ramma 
 

 

„Harpa vekur von og kæti, vingjarnleg og kvik á fæti. 
Skerpla lífsins vöggu vaggar, vitjar hrelldra, sorgir þaggar. “ 

 (Vísur um gömlu mánuðina eftir Hallgrím Jónsson)  
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