
 

 

 

Gæðaferð á Akureyri 
Þann 23. febrúar 2017 frá klukkan 13 til 17 

 

Mæting í Bústólpa klukkan 12:55  

 

13:00 – 14:00 Bústólpi, Oddeyrartanga 

Hanna Dögg Maronsdóttir aðstoðarframkvæmdarstjóri Bústólpa kynnir starfsemi 

fyrirtækisins. Hanna Dögg fer yfir hvernig "gott leiðir af góðu". 

 

14:15 – 15:25  Norðlenska, Grímseyjargötu   

Bára Eyfjörð Heimisdóttir gæðastjóri Norðlenska ætlar að kynna okkur fyrir 

innleiðingu ISO/FSSC 22000. Einnig mun hópurinn fara í skoðunarferð um vinnsluna.   

15:30 – 16:40  Norðurorka, Rangárvellir  
Gunnur Ýr Stefánsdóttir, gæða-, umhverfis- og öryggisstjóri Norðurorku kynnir 
starfsemi fyrirtækisins og þau mál sem þar eru efst á baugi tengd rekstri 
gæðakerfisins.  
Meðal spurninga sem Gunnur kemur til með að svara eru: Af hverju er mikilvægt fyrir 
veitufyrirtækið Norðurorku að hafa virkt gæðakerfi?   Hvaða áhrif hefur ný og breytt 
tækni, t.d. varðandi samskipti, á gæðakerfið? 
 

 

 

Skráningar á gaedastjornun@gmail.com 

Skráningafrestur er til 20. febrúar. 

Velkomið er að senda fleiri en einn aðila frá hverju fyrirtæki. 

  

http://gaedastjornun.weebly.com/


 

 

Gæðastjórnunarfélag Norðurlands 
 

Stutt kynning á Gæðastjórnunarfélagi Norðurlands.  

Gæðastjórnunarfélag Norðurlands var stofnað þann 14. maí 2013. 

Það voru þrettán fyrirtæki/stofnanir sem komu að stofnun félagsins en í dag eru aðildarfélögin 

25 talsins. Þau eru í stafrófsröð:  

B.Jensen, Becromal, Bústólpi, Akureyrarbær, Eyjafjarðarsveit, Gámaþjónusta 

Norðurlands, Genis, Háskólinn á Akureyri, HeiðGuðByggir, Höldur, Kjarnafæði, MS-

Akureyri, Norðlenska, Norðurorka, Norlandair, Primex, ProMat, Sæplast, Rafeyri, 

Raftákn, Rammi, Sjúkrahúsið á Akureyri, Slippurinn Akureyri, Vaxandi – ráðgjöf og 

VMA. 

Eins og sjá má á upptalningunni hér að ofan geta öll fyrirtæki og stofnanir á 

Norðurlandi orðið aðilar að félaginu, óháð stærð þeirra og atvinnustarfsemi. 

Í stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands eru: 

Þóra Ýr Árnadóttir, Rammi, formaður 

Þórdís Huld Vignisdóttir, Becromal, ritari 

Hannes Garðarson, Rafeyri, gjaldkeri 

Egill Thoroddsen , MS-Akureyri, meðstjórnandi 

Fannberg Jensen, B. Jensen, meðstjórnandi 

Tilgangur félagsins er að efla tengslanet þeirra er koma að gæðamálum fyrirtækja og 

stofnanna og stuðla að aukinni fræðslu um gæðamál á svæðinu, t.d. með reglulegum 

félagsfundum, kynningum og námskeiðum. 

 

Frá því að félagið var stofnað hefur það sýnt sig að þrátt fyrir að við komum úr ólíkum 

áttum og séum komin mislangt í innleiðingaferlum þá getum við lært mikið hvert af 

öðru með spjalli og með því að miðla reynslu okkar og þekkingu. 

 

 Hafir þú áhuga á að fá frekari upplýsingar um Gæðastjórnunarfélag 

Norðurlands hvetjum við þig til að hafa samband. Allar upplýsingar 

um félagið er að finna á http://gaedastjornun.weebly.com/ eða á 

facebook síðu félagsins. 

 

Hlökkum til að heyra frá þér, 

stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands  

 

 

http://gaedastjornun.weebly.com/
http://gaedastjornun.weebly.com/

