
 KORTREFERAT SKYPEMØTE MAN 22.FEB.2016 KL 20.00-21.50 

 
Tilstede:  Heidi Bolgnes, Marwell Stalder, Kari Aspenes, Eirin Jørgensen, Nina Fosse, Randi Christie, Leni 

Eriksen, Julie Kvamme, Inger Lise Høisveen og Trine Linnes 

 

Forfall:  Lise Simonsen og Ann Karin Myren 

 

Sak 8 – 2/2016 Regnearket med alle oppgavene 

Styret møtes onsdag til 2-retters lunsj og deretter kurs i Meksikansk Fletting fram til middag Kl 20.00. 

Kurset fortsetter torsdag etter frokost og fram til lunsj.  

 

Alle har gått gjennom arbeidsplanen og vet hvilke oppgaver som ligger på hver og en.  Vi starter dagen med 

møter Kl 08.00 fredag, Kl 07.30 lørdag og Kl 08.00 søndag.  Da må frokosten være unnagjort.   

 

Nedrigging starter umiddelbart etter avslutningen søndag og alle deltar fram til avreise til flyplassen. 

 

Sak 9 – 2/2016 Årsberetning med regnskap og budsjett 

Årsberetning og regnskap for 2015 er nå klart for revidering. 

 

Sak 10 -2/2016 Formelt årsmøte for øvrig 

Delegatskilt vil bli delt ut ved inngangen til årsmøtesalen til bruk ved avstemning og replikker fra 

årsmøtedeltagerene. 

 

 

Sak 11 – 2/2016 Årsmøtehelgen 2016 for øvrig 

Artikler for salg ved NQF-disken er ankommet, gevinster er på veg oppover og Heidi sjekker med sponsorene 

om muligheter for gevinster til lør/søn-dags lotteriet. 

 

Det er pr i dag 150 påmeldte til Midnattskonserten i Nidarosdomen. 

 

Det er laget armbånd i forskjellige farger ut fra hva du som deltager har meldt deg på og betalt for.  Liste over 

hva fargekodene betyr henges opp ved alle innganger der det er nødvendig. 

Styret utstyres med gule vester m/logo og ”Styret” på ryggen,  englene vil ha røde vester. 

 

Sak 12 – 2/2016  Bladet 

Randi jobber nå med utstillingskatalogen og bladet er så godt som klart for korrektur.  Styret mottar PDF i løpet 

av uken. 

 

Eventuelt 

 Alle bes ta med og sjekke sin kalender for 2016 da vi vil planlegge fysiske styremøter /aktiviteter for 

2016 på det konstituerende styremøte. 

 Det vil bli separatutstilling av Ferret og av Trondheim Quiltelag. 

 31.03 går det ut en mail til alle som er registrert i vårt adresse register med mailadresse.  De som ikke 

mottar denne bes sende inn sin adresse. Annonse om dette kommer i neste nummer av Norsk 

Quilteblad. 

 

 

 

Halden 28.02.2016/Trine Linnes referent 

 

 

 

 



 


