
  KORTREFERAT SKYPEMØTE ONSDAG 25.JAN 2017 20.20-22.50 

 
Tilstede Heidi Bolgnes, Eirin Jørgensen, Nina Fosse, Randi Christie, Leni Eriksen, Kari Aspenes, Nina 

Strandsplads, Inger Ottesen og Trine Linnes 

Forfall Julie Kvamme, Ann Karin Myren og Marwell Stalder. 

 

Sak 1 – 1/2017 Oppfølging siste møte 

 Avklaring av saker til nye styret og oppdatering web før årsmøtet. 

 

Sak 2 – 1/2017 Planlegging Sundvolden – ex formelt årsmøte 

Alle oppgaver er fordelt. Møterommene for kursene er fordelt. Forslag til plassering av butikkene ble 

gjennomgått og godkjent. 

 

Sak 3 – 1/2017 Årsmøtet: Årsberetningen 

Årsberetningen er nesten ferdig. Endelig godkjenning neste styremøte og utsending på epost senest 1.mars 

 

Sak 4 . 1/2017 Juryene er de i rute? 

Jurysekretæren hadde forfall, men hun vil underrette hele styret snarest om antall konkurransequilter, antall 

ønskede messevegger etc 

 

Sak 5 – 1/2017 Medlemskontingenten og GNIST-appen 

Fortsatt ca 50% som ikke har betalt medlemskontingenten og purringer sendes ut til disse via Styreweb i 

1.omgang. Også påminnelse via FB og nqf.no. GNIST-appen vil bli sluppet til alle medlemmer snart. 

Medlemmer vil få noe info direkte på appen herunder deadline, påmeldingsfrister og medlemsfordeler vil legges 

ut.  Eirin vil informere om GNIST-appen på årsmøtehelga. 

 

Sak 6 – 1/2017 Regnskapet 2016 og Budsjettet 2017 

Kari datt ut av Skype uten at vi lyktes å få henne inn igjen.  Regnskapet og budsjettet er derfor ikke formelt 

vedtatt ennå, men resultatet ser bra ut! 

 

Sak 7 – 1/2017 Styrets utfordring til Nina F 

Nina F ønsker alle utfordringene sendt til seg for montering 

 

Sak 8 – 1/2017 Priser salgsartikler til treffet 

Drøfting av salgsartikler i NQF-disken under årsmøtehelga 

 

Eventuelt 

 Nina F. tar en oppdatering av de bloggene som er på vår blogg, kontakter de og forespør om de fortsatt 

vil ligge der før vi eventuelt fjerner de helt. 

 Ingen økning av annonsepriser i 2017 

 Alle har fått en mail om kurs for styret før årsmøtehelgen.  Det blir veskekurs med Sylvi Ruud. 

 

 

 

Halden 29.01-2017/Trine Linnes Sekretær 

  

 


