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Námskeið  

Námskeiðið Orsakagreining, áhættumiðaðar lausnir, verður haldið 11. apríl á Múlabergi (salur 

inn af veitingastað). Á námskeiðinu verður fjallað um aðferðafræðina sem notuð er við 

orsakagreiningu, áhættumat og gildingu. Markmiðið með námskeiðinu er að einstaklingar og 

fyrirtæki læri rétt vinnubrögð til að fyrirbyggja mistök og áföll. Enn er hægt að skrá sig á 

námskeiðið með því að senda tölvupóst á gaedastjornun@gmail.com. 

 

Gæðastund á Lamb Inn 

Þann 15. mars var haldin gæðastund í hádeginu hjá Lamb Inn. Einar Gíslason sem er annar af 

eigendum Brúnir horse kynnti starfsemi fyrirtækisins, uppbyggingu þess og framtíðaráform. 

Einar ræddi um það hversu mikill skóli það er að stofna nýtt fyrirtæki með öllum þeim 

öryggiskröfum sem settar eru hvað varðar eldvarnir, heilbrigðismál og byggingarlöggjöf. 

Fyrirtækið sérhæfir sig í hestasýningum og er aðal markhópurinn ferðamenn af 

skemmtiferðaskipum sem stoppa hér á Akureyri og halda svo sýna leið. Á veitingastað 

fyrirtækisins er lagt upp úr því að bera fram veitingar sem eru unnar á staðnum eða í næsta 

nágrenni, enda er mun meiri ást í mat sem er matreiddur á staðnum frá grunni að hans sögn. 

Einar er menntaður myndlistamaður og heldur sýningar á bæði eigin verkum og annara 

listamanna á Brúnum. 

 

Einar Gíslason eigandi Brúnir horse. 
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Karl Jónsson framkvæmdastjóri Lamb Inn hélt síðan erindi um Lamb Inn og hvernig fyrirtækið 

hefur þróast á undanförnum árum. Í dag rekur fyrirtækið ferðaþjónustu þar sem boðið er upp á 

gistingu, veitingastað og ýmsa afþreyingu í næsta nágrenni við Öngulsstaði þar sem fyrirtækið 

er staðsett. Rætt var um framtíðarmarkmið og áform og kom Karl inn á það hversu mikilvægt 

er að halda vel utan um gæðamálin í daglegum rekstri. Með því að hafa skráða verkferla og 

góða þjálfun fyrir starfsfólkið má tryggja að upplifun ferðamannsins sé sem best, færri mistök 

verða og minni tími fer í að slökkva elda. 

   

 

Karl Jónsson framkvæmdastjóri Lamb Inn. 

 

Gæðaferð til Húsavíkur 

Við erum í óða önn að skipuleggja dagsferð til Húsavíkur sem farin verður 24. apríl. Hér er 

komin dagskrá að deginum. Til að skrá sig í ferðina þá þarf að senda tölvupóst á okkur á 

gaedastjornun@gmail.com. 

Tími Viðburður  

 

  9:10 Mæting 

  9:20 Lagt af stað frá Akureyri 

  9:30 Kynning á Vaðlaheiðargöngum 

10:00 Lagt af stað til Húsavíkur 

11:30 Fiskeldið Haukamýri 

12:30 Hádegismatur á veitingastaðnum Gamla Bauk 

12:30 Norðursigling 

14:30 Þeistareykir 

16:00 Lagt af stað heim 

17:30 Áætluð heimkoma 
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Aðalfundur 

 

Nú styttist í að starfsárið hjá núverandi stjórn renni sitt skeið. Aðalfundur félagsins verður 

haldinn í hádeginu þann 3. maí á Múlabergi. Farið verður yfir starfsárið, ársreikninga og ný 

stjórn verður kynnt.  Ef einhver hefur áhuga á að bjóða sig fram í stjórn, má sá hinn sami senda 

okkur tölvupóst á gaedastjornun@gmail.com. 

 

 

 

Ný aðildarfélög 

 

Við bjóðum velkomin tvö ný aðildarfélög,  Pharmarctica á Grenivík og Fjallalamb á 

Kópaskeri.  

 

                  
 

 

 

 

 

 

Hafið 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 okkar 

Gæðastjórnunarfélag Norðurlands.  

 

Bestu kveðjur frá stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands.  

Egill, Mjólkursamsölunni - Fannberg, B. Jensen - Hulda, Sjúkrahúsi Akureyrar - Góa, 

ProMat - Þórdís Huld, Becromal. 
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