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Málþing um gæðamál í ferðaþjónustu. 

Gæðastjórnunarfélag Norðurlands og Ferðamálastofa halda málþing í Hofi þann 11. maí frá kl. 13:00 
– 16:30. Fyrirlesarar eru úr hinum ýmsu greinum ferðaþjónustunnar, svo sem flugþjónustu, 
opinberum stofnunum, hótelum og einstaklingar sem hafa unnið við eða í kringum ferðaþjónustu. 
Málþinginu lýkur með pallborðsumræðum með þátttöku frummælenda. 
 
Frummælendur eru: Björgólfur Jóhannsson forstjóri Icelandair Group, Erla Sigurðardóttir 
verkefnastóri Vakans hjá Ferðamálastofu, Hrafnhildur E. Karlsdóttir hótelstjóri Hótel KEA, Edward 
Huijbens prófessor við HA, Karl Jónsson framkvæmdastjóri Lamb-Inn, Guðbjartur Ellert 
Jónsson framkvæmdastjóri Norðursiglingar. 
 
Edward Huijbens stjórnar pallborðsumræðum og málþingsstjóri er Þóra Ýr Árnadóttir gæðastjóri 
Ramma og formaður Gæðastjórnunarfélags Norðurlands.  
 

Heimsókn í MS 

Þann 6. apríl bauð Egill Thoroddsen gæðastjóri hjá Mjólkursamsölunni aðildarfélögum GSFN í 

heimsókn þar sem hann kynnti starfsemi fyrirtækisins og gæðakerfi þess. Um 10 meðlimir mættu og 

þótti heimsóknin takast vel.  

ISO 9001:2015 kominn út á íslensku  

Könnun var send út í til aðildarfélaga til að kanna áhuga á að sækja námskeið um ISO 9001:2015 þar 

sem búið er að þýða staðalinn á íslensku. Ef í ljós kemur að áhugi er fyrir hendi mun stjórn GSFN leita 

eftir tilboðum til fyrirtækja sem bjóða upp á slík námskeið og fá fyrirlesara norður og halda námskeið í 

maí eða júní.    

Aðalfundur GSFN í maí 

Aðalfundur GSFN verður haldinn seinni partinn í maí. Samkvæmt lögum félagsins eru stjórnarmeðlimir 

kosnir til tveggja ára og munu því Þóra Ýr Árnadóttir og Hannes Garðarsson láta af störfum. Eins þarf 

að kjósa einn varamann og einn skoðunarmann. Áhugasamir eru hvattir til að bjóða sig fram og senda 

tölvupóst á gaedastjornun@gmail.com. 

Nýtt aðildarfélag 

Það er ánægjulegt að tilkynna að enn eru að bætast við ný aðildarfélög en Flóra- Ásbyrgi bættist við 

hópinn í apríl. Við bjóðum fyrirtækið Flóru- Ásbyrgi velkomið í félagið. 

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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