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Gæðadagur á Akureyri  

Þar sem gæðaferð til Siglufjarðar tókst með eindæmum vel var ákveðið að efna til gæðadags á 
Akureyri. Fimmtudaginn 23. febrúar fóru rúmir tveir tugir manns í heimsókn til þriggja aðildarfélaga 
GSFN. 

 
Hanna Dögg aðstoðar framkvæmdarstjóri og Kristján verksmiðju- og gæðastjóri tóku móti hópnum í 
Bústólpa. Starfsemi fyrirtækisins var kynnt og framtíðarsýn. Í máli sínu lagði Hanna Dögg út frá því 
hvernig „gott leiðir af góðu“. 

 
Norðlenska var næsti viðkomustaður þar sem Bára Eyfjörð gæðastjóri kynnti innleiðingu á ISO/FSSC 
22000 staðlinum hjá fyrirtækinu. Að því búnu leiddi hún hópinn um vinnslusali og útskýrði það sem 
fyrir augum bar. 

 
Loka heimsóknin var hjá Norðurorku þar sem Gunnur Ýr gæða-, umhverfis- og öryggisstjóri kynnti 
starfsemi fyrirtækisins og þau mál sem þar eru efst á baugi tengd rekstri fyrirtækisins. Fínar umræður 
spunnust á öllum stöðum og voru þátttakendur virkir í því að spyrja gestgjafa spjörunum úr. Almenn 
ánægja hefur skapast með ferðir sem þessa og áreiðanlega verða þær fleiri. Við þökkum þeim sem 
tóku á móti hópnum fyrir höfðinglegar móttökur, góðan viðurgjörning og fyrir afbragðs kynningar. 
 

Ráðstefna í maí  

Stjórn GSFN er núna óðaönn að skipuleggja ráðstefnu sem haldin verður 11. maí. Umfjöllunarefni 
ráðstefnunnar verður ferðamannaiðnaður og hvernig gæðamálum er háttað innan geirans og hvort 
þau séu nauðsynleg. Nánari dagskrá verður send út síðar.  
 

Nýtt aðildarfélag 

Það er okkur sönn ánægja að kynna nýtt aðildarfélag annan mánuðinn í röð en Akureyrarbær hefur nú 

gengið í Gæðastjórnunarfélag Norðurlands, við bjóðum hann velkomin í félagið. Í dag eru aðildarfélögin 

því orðin 25 talsins eða tvöfalt fleiri en þegar félagið var stofnað fyrir rétt tæpum 4 árum.   

 

Hafðu samband 

Við hvetjum þig til að hafa samband ef þú ert með hugmynd að atburði, ábendingu eða vilt koma 
einhverju á framfæri. Pósthólfið okkar er gaedastjornun@gmail.com 

Jafnframt bendum við á heimasíðu félagsins (http://gaedastjornun.weebly.com/) og Facebook síðuna 
Gæðastjórnunarfélag Norðurlands. 

 

Bestu kveðjur frá stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands, 

Fannberg Jensen í B. Jensen, Egill í Mjólkursamsölunni, Hannes á Rafeyri, Þóra Ýr í Ramma og Þórdís 

Huld í Becromal.  
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