Årsmøtehelgen 2011

Innkalling til årsmøtehelg
i Norsk Quilteforbund (NQF)
18.–20. mars 2011 på Radisson Blu Hotel i Tromsø
Årsmøtet behandler:
- Årsmelding fra foregående forbundsår
- Regnskap fra foregående kalenderår
- Arbeidsplan for det nye året
- Budsjettforslag
- Innkomne forslag
- Valg av nye styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og medlemmer til valgkomiteen.
Forslag og vedtektsendringer:
Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet
sendes skriftlig innen 1. februar 2011 til
styrets sekretær:
NQF v/ Marit Bogen Nilsen,
Sloreåsen 12 B, 1257 Oslo
e-post: styret@nqf.no
Forslag til vedtektsendringer skal sendes
skriftlig innen 1.januar 2011 til styrets
leder:
NQF v/ Marit Sande Iversen,
Moldeliv. 48, 6413 Molde
e-post: leder@nqf.no
Påmeldte deltakere til årsmøtet får tilsendt
sakspapirene.
Andre kan få sakspapirene tilsendt dersom
de sender adressert C4 konvolutt frankert
med kr. 26,- til styrets leder.
Nye styremedlemmer:
Medlemmer som ønsker å påta seg verv i
NQFs styre, eller har forslag på andre, må
gi skriftlig melding innen 10. januar 2011
til valgkomiteens leder:
NQF v/ Kristin Eikli, Selvbyggerveien 169,
0591 Oslo
e-post: keikli@getmail.no
Sted:
Årsmøtet 2011 holdes på Radisson Blu
Hotel, Tromsø.
Hotellet ligger sentralt i Tromsø sentrum
med adresse Sjøgata 7.
Se kart.
Fly:
Tromsø har flere daglige ankomster med
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fly fra alle deler av landet og med ulike
flyselskaper. Fra flyplassen går det flybuss
inn til sentrum.
Hurtigruten:
Har du lyst å gjøre noe spesielt ut av
årsmøtehelgen denne gangen, og har anledning til dette så anbefales en tur med
Hurtigruten.
Gå inn på www.Hurtigruten.no for mer
info.
Påmelding til årsmøtehelgen:
Bindende, skriftlig påmelding til årsmøtehelgen og registrering sendes innen 10.
januar 2011 til:
NQF v/ Kari Berg,
Trollhaugen 41, 7018 Trondheim
E-post: kari@smb.no
Vær vennlig å bruke skjemaet på s. 29 i
dette bladet eller på nettsiden www.nqf.
no. Du kan også melde deg på årsmøtehelgen direkte på nettsiden fra 5.desember
2010.
I midten av februar vil du få tilsendt bekreftelse på hvilke(t) kurs du er kommet med
på og en innbetalingsgiro.
På grunn av stor pågang ber vi om at all
kontakt foregår skriftlig via post eller e-post
til Kari Berg; kari@smb.no

NB! Medlemmer som ikke er forhåndsregistrert må medbringe gyldig medlemskort for
å få adgang til selve årsmøtet. Det er ikke
anledning til å betale registreringsavgiften
ved ankomst.
Priser (utenom kurs og foredrag):
Lunsjbuffet pr. dag kr. 200, Polaropplevelse med akvariesuppe,
kr 250,Quiltemiddag lørdag kr 395.Registrering inkl. foredrag lørdag og søndag
kr. 150,Innkvartering:
Enkeltrom
kr 745,- pr døgn
Dobbeltrom
kr 1045,- pr døgn
Trippelrom
kr 1445,- pr døgn
Alle priser er med frokost.
Bestilling av rom til arrangement kan gjøres
til Radisson Blu Hotels på tlf 02525, eller
www.radissonblu.com/hotel-tromso, velg
dato, rom og ant personer, klikk ”more
search options” klikk ”Promotional Code”
og legg inn NQF kode 03/NORS/17. Denne
kode brukes og til bestilling over telefon.
Frist for bestilling av rom er 20. februar.
NB! Kurs og måltider bestilles via NQF;
bruk påmeldingsskjema s. 29.

Årsmøtehelgen 2011
Foredrag under årsmøtet:
Lørdag kl. 11.30
Ida Thorkildsen, stipendvinner
fra 2010:
Å finne dine bilder, - et foredrag
til inspirasjon.
(Se artikkel s. 10, 4/10).

Søndag kl. 09.00
Ragnhild Eckhoff Kjenne,
stipendvinner fra 2010:
Maling og trykk av egne
stoffer.
(Se artikkel s. 13, 4/10).

Utstillinger:
NQF arrangerer flere utstillinger i løpet av årsmøtehelgen.
Registreringsskjema for påmelding s. 32, eller på nettsiden www.nqf.no
1: Suppe på en spiker
Årets konkurranse ”Suppe på en spiker”, se
utlysning i Norsk Quilteblad nr 02/10
Det er 2 klasser: Tradisjonell klasse og
Åpen klasse.
Resultatet av konkurransen blir offentliggjort på årsmøtet. Alle innsendte bidrag
blir stilt ut under årsmøtehelgen.
Vi håper på stor deltagelse og gleder oss til
å se hvordan våre kreative og kunstneriske
medlemmer har tolket temaet.
Konkurranseteppene skal sendes innen 1.
februar 2011 til:
NQF v/ Elisabeth Michaelsen,
Niels Juels gate 22, 4008 Stavanger.

2: Medlemsutstilling
Det vil som vanlig være medlemsutstilling,
og vi oppfordrer våre medlemmer til å sende inn bilder av arbeider til utstillingen.
Her ønsker vi stor bredde og variasjon,
både når det gjelder format, uttrykk og
teknikker.
De som blir valgt ut til utstillingen vil i god
tid få beskjed om når og hvor teppene skal
sendes. Tepper som skal stilles ut må ha
en påsydd opphengskanal på baksiden.
Denne må være minst 10cm bred.
Også denne gang vil det bli delt ut en
Publikumspris, basert på stemmer fra
de besøkende. Dette arbeidet blir stilt ut

på ”The Festival of Quilts”, Birmingham
i 2011, på EQA-utstillingen ”Diversity in
Europe”.
Påmeldingsfrist er 1. februar 2011.
Send et foto av teppet/teppene med eksakt
bredde og høydemål pr. post eller e-post
sammen med en kopi av registreringsskjemaet til:
NQF v/ Tullemor Møller,
Solhaugv. 91, 1337 Sandvika
e-post: romellut@hotmail.com

3: ”Circle of Friends”
EQAs utstilling i 2011 heter ”Circles of
Friends”. Norge skal bidra med 12 sirkler
til denne utstillingen. Hver sirkel skal være
i sort og hvitt med 30 % av en farge. Hvert
land har sin farge. Norges farge er grønn.
Vi håper å se mange flotte sirkler på denne
utstillingen.
Les mer i utlysningsteksten på s. 5 i bladet
og på www.nqf.no.
Hvilke quilter som får representere Norge
under ”The Festival of Quilts” i 2011 bestemmes av deltakere/besøkende under
NQFs årsmøtehelg 2011.
Sirklene og registreringsskjema med foto
skal sendes innen 1. mars 2011 til:
NQF v/ Grete Seglsten, Røyskattveien 9,
9017 Tromsø

4: Temautstilling: PC-vesker og
mobiletuier.
Quiltedamer følger med på trender og utvikling, og derfor ønsker vi i år å stille ut
pc-vesker og mobiletuier. Har du noe flott
på lager så send inn foto og registreringsskjema pr. post eller e-post innen 1. februar
2011 til:
NQF v/ Ingjerd Nomme,
Hvidstenvn 25,1396 Billingstad
e-post: ingjerd@nomme.no

5: Fornøyelsespark / En spennende
dag på Tivoli
Konkurranse for barn og ungdom fra 5–16
år.
Se utlysningen i blad 3/2010 s. 56, og
på www.nqf.no.
Teppet og utfylt registreringsskjema med
bilde sendes innen 1.mars 2011 til:
NQF v/ Marit Sande Iversen,
Moldelivn. 48, 6413 Molde

6: Kurslederutstilling
Vi ønsker også at kursledere på NQFs kurslederliste skal få anledning til å presentere
seg og sine kurs.
Registreringsskjema sendes pr. post eller
e-post innen 1. mars 2011 til:
NQF v/ Tullemor Møller,
Solhaugv. 91, 1337 Sandvika
e-post: romellut@hotmail.com

7: Styrets utfordringer
Medlemmene i styret og redaktøren har
fått flere utfordringer det siste året. Hva
ble resultatene? Se arbeidene på utstillingen.
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Årsmøtehelgen 2011
Program for
årsmøtehelgen 2011:
Fredag 18. mars
10:00- 18:00 	NQF-infodisk
10:00-13:00	Registrering
11:00-17:00 Kurs: 12t starter
13:00-14:30	Lunsj
15:00-18:00	Registrering
17:00
Forum for kursledere
17:00
Forum for quiltelag
15:30-18:00 Butikkene er åpne
19:00
Polaropplevelse med
akvariesuppe

Med forbehold om endringer.
Endelig program på www.nqf.no

Andre arrangement
Informasjon
Informasjonsbordet for NQF vil være sentralt plassert i forbindelse med utstillingen
og her kan dere henvende dere med spørsmål og kjøp av lodd og NQF-artikler.
Vis og fortell
Det blir selvfølgelig også ”vis og fortell”
under quiltemiddagen lørdag kveld.
Blokklotteriet
”Nordlys” har vi valgt å kalle årets blokk.
(Se mønster s. 33, 4/10.)
Ta med blokkene du har sydd og lever dem
inn ved informasjonsbordet. Du kan vinne
blokker nok til et helt teppe og få et flott
minne fra årsmøtehelgen.
En blokk tilsvarer et lodd, og maks 5 blokker pr. person. Husk å merke hver blokk
med navnet ditt.
Frist for innlevering av blokkene er kl.
14.00 lørdag.
Vinnere av tidligere blokklotteri oppfordres
til å vise fram ferdige tepper under ”vis
og fortell”.
Butikker
Vi har invitert mange butikker til å være
tilstede under årsmøtehelgen og håper på
god oppslutning.
Etter 1. mars vil de aktuelle butikkene
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Lørdag 19. mars
08:00-09:00	Registrering
09:00-11:00 Årsmøtet
11:30-12:30 Foredrag av Ida
	Thorkildsen
11:00-18.00 	NQF-infodisk
11:00-13:00	Registrering
11:00-18:30 Butikker og utstillinger
er åpne
13:00-14:30	Lunsj
14:00-17:00 Kurs: 6t starter,
14:00-18.30 Kurs: 4t, og 8t kurs
starter og 12 timer
fortsetter
19:30
Quiltemiddag
	Trekking av
lørdagslotteriet
og ”vis og fortell”.
23.00
Bussavgang fra hotellet
23.30	Midnattskonsert i
Ishavskatedralen

Søndag 20. mars
08:30-09-00	NQFs infodisk og
registrering
09:00-09:45 Foredrag av Ragnhild
	Eckhoff Kjenne
09:00-14:30 Butikker og utstillinger
er åpne
10:00-14:00 Kurs: 4t, og 8t avsluttes
10:30-13:30 Kurs: 12t og 6t avsluttes
12:30-14:00	Lunsj
14:30
Utstillinger og butikker
stenger og demonteres.
14:30-15:30 Avslutning, oppsummering og trekking av
søndagslotteri.
Utdeling av publikumspris og kunngjøring av
avstemninger.
15:30
Utstillere bes om å
hente teppene sine
fra utstillingen.
16:30	Lokalene stenger.

legges ut på forbundets nettside:
www.nqf.no

dag etter quiltemiddagen. Det blir arrangert
busstransport fra hotellet til Ishavskatedralen og tilbake. En flott måte å avslutte
dagen i den kjente katedralen.
Pris for konsert og buss er kr 150,Les mer på www.ishavskatedralen.no

Forum for quiltelagsrepresentanter
Fredag kl. 17:00 inviteres en representant
(som NB må være medlem av NQF!) fra
hvert quiltelag til en uformell samling.
Saker og spørsmål til dagsorden sendes
innen 1.mars til:
NQF v/ Marit Sande Iversen,
Moldeliveien 48, 6413 Molde
eller e-post: leder@nqf.no
Forum for kursledere
Fredag kl 17:00 inviteres alle kursledere
til en uformell samling for å lufte tanker og
ideer. Spørsmål og ønsker til dagsorden
rettes til:
NQF v/ Grete Seglsten,
Røyskattveien 9, 9017 Tromsø,
eller e-post: grete_sylvia@hotmail.com
Påmelding til forum for quiltelag og kursledere er på påmeldingsskjemaet, se s.
29.
Midnattskonsert i Ishavskatedralen.
Ishavskatedralen har gjennom hele sommeren daglige konserter fra kl 23.30 til
midnatt. Dette er konserter med ulike
sjangre og musikere.
NQF har satt opp et slikt arrangement lør-

Polaropplevelse med akvariesuppe.
Fredag kveld vil det være et arrangement på
Polaria, som er et akvarium/opplevelses
senter i Tromsø sentrum. Her blir det
servert akvariesuppe, anledning til å se
på utstillingene, og nyte flotte filmer fra
Svalbard og Antarktisk.
Mer info på www.polaria.no

Vil du være ”Quilteengel”
for styret?
Det er utrolig mange oppgaver under et
årsmøte. I første omgang er det tepper
som skal passes på utstillingene og
lodder som skal selges, men også småoppgaver som dukker opp der og da.
Dersom du vet at du kommer til å ha et
par timer til overs, og kan tenke deg å
være med og ta i et tak, ber vi deg om
å krysse av på påmeldingskupongen.
”Erkeengelen” tar kontakt med deg når
årsmøtehelga nærmer seg for å avtale
et tidspunkt og en aktuell oppgave.
PS. Både ”Kursengler” og ”Quilteengel”
får NQFs englepin!

KURS: Årsmøtehelgen 2011
Kurs
I år er det også et variert tilbud på årsmøtehelgen. Kurs 1 starter
allerede fredag formiddag.
4-timers kurs arrangeres over en dag og du kan derfor velge to
ulike kurs; lørdag og/eller søndag.
6- og 8-timers kurs arrangeres med 3-4 timer lørdag og 3-4 timer
søndag.

Vil du være en ”Kursengel”?
Går du på kurs, vil du være lærerens ”høyre hånd”. Vi trenger
én ”Kursengel” på hvert kurs. Oppgavene dine vil for eksempel
være å hjelpe til med å dele ut materiell, holde opp modeller,
kontakte undervisningskomiteen eller hotellet dersom noe
mangler osv.
PS. Både ”Kursengler” og ”Quilteengel” får NQFs englepin!

Kursprogrammet finner du her.

1. Lommebok-veske - Andre Wallenborg
12 timer (fra fredag til søndag)
Passer for litt øvede
Symaskin
Kurset tar for seg en teknikk hvor man lager ”rammer” som
monteres sammen til slutt. På denne måten får man et utrolig
profesjonelt resultat og en veske som holder fasongen godt ved
bruk. Mange smarte sømtekniske løsninger som lett kan brukes
på andre produkter senere. Den vil kunne lukkes helt med en
glidelås. Derfor er det mulig å lage skulderrem til lommeboken
så den kan brukes som en liten veske.
Alle må ta med seg et eget stoff, på min. 50 x 110 cm og en
vanlig tråd som passer. Det beste er et vanlig småmønstret
quiltestoff.
Kurset vil ha en materialpakke som inneholder ALT annet og
koster kroner 550,-. Denne må alle på kurset kjøpe.
2. Maling og trykk av egne stoffer - Ragnhild E. Kjenne
8 timer (4 timer; lørdag og søndag)
Passer for alle
Ikke symaskin
Mal og trykk egne stoffer. Vi bruker enkle trykkteknikker og
med pigmentfarger. Deltakerne får også prøve å trykke med
thermofax-rammer som gir mulighet for mer detaljerte trykk.
Dagen etter bearbeider vi trykkene med f.eks. broderisting og
metallfoliering. Det blir satt av tid til å planlegge videre bruk av
trykkene, og du får ideer og hjelp til hvordan du kan bruke stoffene i egne arbeider når du kommer hjem.
3. Ditt tre - Ida Thorkildsen
8 timer (4 timer; lørdag og søndag)
Passer for litt øvede
Symaskin
Her får du lære en enkel, men effektiv teknikk for å hente fram
bilder fra underbevisstheten din. Slike bilder er direkte uttrykk for
hvem du er, og ofte herlig inspirerende å jobbe med. De kommer jo
fra kjernen av deg selv! På kurset syr du et tre i applikasjon etter
bildene du visualiserer. Det blir ditt tre, genuint og fullstendig. Og
hvem vet hvordan det ser ut! Applikasjonsteknikker for maskin
gjennomgås. Velkommen til 8 spennende timer!
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KURS: Årsmøtehelgen 2011
4. Allt man kan göra med alginat! - Mikael Svensson
8 timer (4 timer; lørdag og søndag)
Vanskelighetsgrad - middels
Symaskin
Har du jobbat med vattenlösliga mellanlägg förut? Eller är du
nyfiken på att börja? Då är detta kursen för dig. När man arbetar
med vattenlösliga mellanlägg får man ett stabilt underlag som
man sedan sköljer bort. Du kan skapa applikationer som hänger
uppspänt i tunna trådar, tredimensionella arbeten, Dubbelsidiga,
tunna dekorationer, egna tyger som bara består av tråd och
mycket annat.
Vi går igenom olika tekniker och gör prover på dessa. Ditt skapande tar nya steg efter denna kurs!
Du behöver ha symaskin med dig och din instruktionsbok så att
du vet hur man ställer in maskinen för frihandssömnad (stoppning med stoppefot).

5. Flett og sting, lekker ting - Merete Nybro Berg
8 timer (4 timer; lørdag og søndag)
Passer for alle
Ikke symaskin
Med lekre stoffer, frie sting, knapper og perler lager vi et bilde
med tittehull.
Prosjektet er enkelt og dekorativt, og passer for både nybegynnere og litt øvede.
Materialpakker med fine stoffer i ulike farger fåes kjøpt på kurset.
Velkommen på et kreativt og rolig kurs, helt uten symaskin!

6. Japansk bretteteknikk - Nye måter å bruke teknikken på!
- Hilde Johansen
6 timer (3 timer; lørdag og søndag)
Passer for alle
Håndsøm
Japansk bretteteknikk er en håndsøms-teknikk. Hver firkant gjøres
helt ferdig med vatt, bakstykke og quilting i en operasjon. Det
krever lite utstyr og du kan sy ”over alt”. Det egner seg fint til
både store og små prosjekter.
Lær deg teknikker og få tips fra mine erfaringer med Japansk
bretteteknikk. Jeg tar med mange modeller som vil gi deg inspirasjon til videre bruk av blokka.
Du må regne med litt (ikke mye) forberedelser ved symaskinen
før vi møtes i Tromsø.
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KURS: Årsmøtehelgen 2011
7 og 8. Form og farge, fleip eller fakta? – Ellen Aase
4 timer lørdag eller søndag
Passer for alle
Ikke symaskin
Teori om form og farge: Praktisk arbeid med vektlegging av at
design skal gi ønsket uttrykk.
Med utgangspunkt i teorien utfordres kursdeltakerne til å uttrykke
glede, sinne, harmoni, frustrasjon, ro, bevegelse, etc. De velger
selv om de vil lage flere mindre, enkle arbeider eller starte på et
større. Teknikk tilpasses utprøvingsprosess eller start på større
arbeid og at det er et kort kurs.
Quilten på bildet kan formmessig være eksempel på noe usikkert
(står trekanten trygt?) og fargemessig bl.a. eksempel på bruk av
komplementærfarger (blå/orange) og ulikhet i fargekvalitet (klar
blå/orange dempet med sort til brun).

9 og 10: ”Broderi & Bandskap” - Ann A. Kanstad Johansen
4 timer lørdag eller søndag
Passer for alle
Håndsøm

Et kurs der vi jobber med kombinasjonen ”broderi og bånd (band)”.
Teknikken er enkel og morsom, og veldig variert. Flere teknikker
enn det bildene viser vil bli gjennomgått.
Dette kan brukes i kombinasjon med lappeteknikk og vesker. Det
vil bli vist ferdige modeller på kurset der teknikken er brukt helt
eller delvis. Ta med kamera, fotografering er tillatt.
Materialpakker med ulike bånd og lim selges på kurset. Deltakerne trenger kun å ta med nål, saks, stoffer, og litt broderigarn
som passer.

11 og 12: Svampmaling – Vera Fjellås
4 timer lørdag eller søndag
Passer for alle
Ikke symaskin
En artig teknikk som er verd å prøve. Dere maler et Englebilde
som måler 44 x 58 cm u/ramme.
Vi lager sjablong av frysepapir, og maler hele bildet med svamp på
vasket stoff. Små detaljer markeres til slutt med Pigma Micronpenn i samme farge som malingen.
Det vil være mulig å få kjøpt materialpakke på kurset. Materialpakken koster kr. 150 og inneholder: Spiss skalpell, frysepapir
38 x 100 cm, svamp, sort Studie Textilmaling, og ferdigvasket
stoff 50 x 100 cm.
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Årsmøtehelgen 2011
Kursoversikt
1: Andre Wallenborg 	Lommebokveske
		
(12 t; fra fredag til søndag)

7: Ellen Aase
		

Form og farge, fleip eller fakta?
(4 t lørdag)

2: Ragnhild E. Kjenne	Maling og trykk av egne stoffer
		
(8 t; 4 t lørdag og søndag)

8: Samme som nr. 7
		

Broderi & Bandskap
(4 t søndag)

3: Ida Thorkildsen
		

Ditt tre
(8 t; 4 t lørdag og søndag)

9: Ann Kanstad Johansen (4 t lørdag)

4: Mikael Svensson
		

Allt man kan göra med alginat!
(8 t; 4 t lørdag og søndag)

5: Merete Nybro Berg
		

Flett og sting, lekker ting
(8 t; 4 t lørdag og søndag)

10:

Samme som nr. 9

11:

Vera Fjellås 	Svampmaling (4 t lørdag)

12:

Samme som nr. 11

(4 t lørdag)

(4 t søndag)

6: Hilde Johansen 	Nye måter å bruke teknikken på!
		
(6 t; 3 t lørdag og søndag)

MA-Quilterne
MA-Quilterne

Merete Ellingsen tlf: 95817120
E - mail: mellings@c2i.net
Anne Rønningen tlf: 41523338
E - mail:
annel.ronningen@getmail.no

Mange flotte quiltemønster å velge i eller

frihåndsquilting
etter avtale.
Mange flotte
quiltemønstre
å velge i
Godt utvalg av tråd, vatt og
eller frihåndsquilting
bakstykkestofferetter avtale.
Godt utvalg av tråd, vatt og bakstykkestoffer.
www.sy.no
Vi quilter dine tepper
på våre APQS Longarm maskiner
Merete Ellingsen - tlf: 95817120
E-post: mellings@c2i.net
Anne Rønningen - tlf: 41523338
E-post: annel.ronningen@getmail.no

Vi quilter dine tepper på våre APQS Longarm maskiner
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Årsmøtehelgen 2011

Påmeldingsskjema for
NQFs årsmøtehelg 18.–20.mars 2011
PÅMELDINGSFRIST: 10. januar 2011
Skriv tydelig. BRUK BLOKKBOKSTAVER! Sett tydelige kryss i boksene for JA
Medlemsnr:________________________________________________________ (står på giroen/medlemskortet som følger blad 4/10)
Navn: ____________________________________________________________________________________________________________
Adresse:__________________________________________________________________________________________________________
Postnr:___________________________ Poststed: _______________________________________________________________________
Tlf: dagtid:________________________________________ Tlf. kveldstid:_ ___________________________________________________
e-postadresse: ____________________________________________________________________________________________________
1. Årsmøtet 19.mars kl 09:00

ja

o

2. Forum for kursledere fredag kl 17:00

ja

o

3. Forum for quiltelag fredag kl 17:00

ja

o

4. Polaropplevelse med akvariesuppe
fredag kr 250,-

ja

o

5.	Lunsj kr 200,- /dag

fredag

ja

o

		

lørdag

ja

o

		

søndag

ja

o

6. Quiltemiddag lørdag kveld kr 395,-

ja

o

7.	Midnattskonsert i Ishavskatedralen
inkl. transport kr 150,-

ja

o

NB! :
Kurs nr 1 (12t) går over fredag, lørdag og søndag.
Kurs 2-5 (8t) og 6 (6t) er fra lørdag til søndag.
Kurs nr 7-12 (4 t) er dagskurs. Da kan to kurs velges.

o JA, jeg kan tenke meg å være ”Kursengel” på mitt kurs!
o JA jeg kan være ”Quilteengel” for styret
Innbetalingsgiro og beskjed om kurs/materiallister vil bli sendt
ut til alle påmeldte i midten av februar.
NB! NQF-medlemmer som ikke er forhåndsregistrert må betale
inngangsbillett til utstillingene på lik linje med andre besøkende. Det er ikke anledning til å betale registreringsavgift
ved ankomst.

Registrering:
Ved påmelding til årsmøtet og årsmøtehelgens arrangementer
belastes hvert medlem med kr 150,-. Nytt av året er at foredrag
lørdag og søndag er innlagt i registreringen.
Medlemmer som kun ønsker fri tilgang til utstillinger, foredrag og
butikker, sender bare inn påmeldingen og belastes med kr 150,-.
NB: Det er ikke anledning til å registrere seg ved ankomst.

Jeg bekrefter bindende påmelding.
Ingen refusjon ved sykdom e.l. Sjekk egen reiseforsikring. Hver
enkelt må sørge for at noen henter og videreselger matbilletter
og plass på kurs.
Ved registrering vil det være oppslagstavle for evt. videresalg
av billetter.

Kurs på årsmøtehelgen:
Priser:
Kurs 1 (12 t; fra fredag til søndag)
Kurs 2-5 (8 t; 4 t lørdag og søndag)
Kurs 6 (6 t; 3 t lørdag og søndag)
Kurs 7-12 (4 t lørdag eller søndag)

Dato:_____________ Underskrift:____________________________

Jeg ønsker å delta på følgende kurs:
1. prioritet, kurs nr: ___________

kr
kr
kr
kr

1300,1000,800,550,-

Jeg tilhører butikk: _______________________________________
(skal kun fylles ut av de som kommer med butikkstand
på årsmøtehelgen)
Påmeldingen sendes innen 11. januar 2011 til:
NQF v/Kari Berg,
Trollhaugen 41,
7018 Trondheim.
E-post: kari@smb.no

2. prioritet, kurs nr: ___________
3. prioritet, kurs nr:___________
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