
 

 
Fréttabréf Gæðastjórnunarfélags Norðurlands 

- September 2019 - 
 

Í stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands 2019-2020 eru: 

Anna Lilja Benidiktsdóttir             Formaður                   Genis 
Guðni Örn Hauksson                     Gjaldkeri                     Akureyrarbær 
Anna Blöndal                                  Ritari                           Raftákn 
Jón Þór Backman                           Meðstjórnandi          Sæplast 

     Steinþór Þorsteinsson                   Meðstjórnandi      Slippurinn 

Drög að vetrardagskrá 

Eftir gott sumarfrí hittist ný stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands í  lok ágúst til að leggja drög 
að glæsilegri vetrardagskrá fyrir aðildarfélög GSFN. Áhersla verður lögð á  stutt námskeið, 
áhugaverða fyrirlestra og spennandi gæðaferðir á Norðurlandi. 

Markmið 

Markmið stjórnar er að fjölga aðildarfélögum og auka breidd þeirra fyrirtækja sem taka þátt í starfi 
félagsins. Einnig að bjóða upp á fjölbreytta dagskrá fyrir félagsmenn ásamt námskeiðum og 
gæðaferðum eins og verið hefur undanfarin ár. Heildarmarkmiðið er auðvitað að efla félagið og auka 
skilning félagsmanna á mismunandi  þörfum og nálgun fyrirtækja við gæðastjórnun.   

Gæðastund í hádeginu 

Vetrarstarfið hófst með gæðastund í hádeginu sem haldin var á Greifanum þann 19. september 

síðastliðinn. Maria Hedmann frá Origo var með kynningu  á CCQ (Cloud Compliance & Quality) 

notendavænni skýlausn sem Origo hefur verið að þróa.  

 



 

Kerfið á að tryggja skjalfestingu og hlítingu við kröfur ýmissa staðla s.s. ISO staðlanna og 

jafnlaunavottun.  

María sýndi virkni kerfisins, viðmót lesborðs og hvernig staðlarnir eru innbyggðir í kerfið. CCQ 

kerfið er byggt upp á einingum s.s. gæðahandbók, ábendingakerfi fyrir umbætur og breytingar, 

áhættustjórnun og úttektir svo eitthvað sé nefnt.  

Erindið var fróðlegt og kerfið virkar skilvirkt og þægilegt í notkun og hægt er að nota það hvort 

sem er í tölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma. 

   

Til fróðleiks má geta þess að CCQ hugbúnaðarlausnin komst í lokaúrslit Beacon 

nýsköpunarsamkeppni IBM 2018. Við þökkum Mariu fyrir áhugavert erindi. 

 

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 aðildarfélagasíðuna okkar 
Gæðastjórnunarfélag Norðurlands.  Einnig hvetjum við félagsmenn til að fara inn á opinbera 
Facebooksíðu félagsins, setja “like” á síðuna og deila sem víðast og oftast. Þetta er linkur á síðuna 
Gæðastjórnunarfélag N 

 

Bestu kveðjur frá stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands.  
Anna Lilja, Genis - Guðni, Akureyrarbæ - Anna, Raftákn - Jón Þór - Sæplast, Steinþór - Slippurinn 
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