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Námskeið  

Þann 11. apríl var haldið námskeiðið Orsakagreining, áhættumiðaðar lausnir en það voru 16 

manns sem sóttu námskeiðið. Miklar umræður mynduðust og var almenn ánægja með 

námskeiðið. Þetta sýnir hversu mikilvægt það er að fá námskeið hingað norður sem 

aðildarfélögin geta nýtt sér. Ef þið eruð með hugmynd að námskeiði sem GSFN gæti haldið 

og myndi nýtast mörgum hér á Norðurlandi þá endilega hafið samband með því að senda 

tölvupóst á gaedastjornun@gmail.com. 

 

Gæðaferð til Húsavíkur 

Þriðjudaginn 24. apríl lagði af stað gæðahópur í dagsferð þar sem stefnan var tekin á Húsavík. 

Við byrjuðum á að stoppa hjá skrifstofu Vaðlaheiðaganga og fengum við áhugaverða 

kynningu hjá Jónasi Þór Ingólfssyni. Útskýrði hann hvernig vinnan við göngin hefur gengið 

og hvaða hindranir hafa orðið í veginum.  

 

Jónas Þór kynnti fyrir okkur Vaðlaheiðargöng. 

 

Næsta stopp var hjá Fiskeldinu í Haukamýri en fyrirtækið er með bleikjueldi sem þeir selja 

svo flök af bæði innanlands og erlendis. Fengum við kynningu á fyrirtækinu og farið var með 

okkur í göngutúr um starfsstöðina. Í lokin fengu allir að smakka á dýrindis bleikju.  

 

Kristján Friðrik Sigurðsson kynnti starfsemi Fiskeldisins á Haukamýri. 
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Eftir hádegismat á Gamla bauk var labbað yfir á Hvalbak þar sem Líney Gylfadóttir og Eva 

Björk Káradóttir tóku á móti okkur. Þær fóru yfir sögu Norðursiglingar og hvernig fyrirtækið 

hefur hlotið vottun hjá Vakanum fyrir sitt gæðakerfi. Sögðu þær frá helstu áherslum 

fyrirtækisins og hvernig haldið er utan um gæða-, öryggis- og umhverfisstefnu fyrirtækisins.  

 

Kynning Norðursiglingar á veitingastaðnum Hvalbak. 

 

Ferðin endaði á heimsókn upp í Þeistareyki en þar sáu Sigurgeir Björn Geirsson og Hreinn 

Hjartarson um kynningu. Rætt var um uppbyggingu svæðisins og farið yfir 

framkvæmdasöguna. Fyrirtækið var skoðað og fengum við að sjá eina af stærri borholum á 

svæðinu. 

 

Stjórn GSFN í öryggisklæðum við borholu á Þeistareykjum. 

 

Við viljum þakka öllum sem tóku á móti okkur fyrir skemmtilegar og áhugaverðar kynningar. 

Einnig þökkum við öllum þeim sem tóku þátt í ferðinni. Fleiri myndir úr ferðinni má finna 

hér. 

  

https://photos.app.goo.gl/7UWkLg1NaExNH9Ng2


 

Aðalfundur 3. maí 

Aðalfundur félagsins mun fara fram á Múlabergi þann 3. maí milli kl. 12-13. Ársskýrslan 

verður kynnt og farið yfir ársreikning félagsins. Stjórnaskipti munu fara fram en í ár munu 

þau Egill (MS), Fannberg (B.Jensen) og Þórdís (Becromal) hætta í stjórn eftir tveggja ára 

stjórnarsetu. Hulda (SAK) og Góa (ProMat) munu halda áfram í stjórn.  

 

 

 

 

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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