
 

 

 

KORTREFERAT SKYPEMØTE TIRSDAG 19. MAI 2016 Kl 20.00 – 22.00 

   
Tilstede:  Heidi Bolgnes, Kari Aspenes, Nina Fosse, Marwell Stalder, Julie Kvamme, Inger Ottesen, 

Leni Eriksen, Trine Linnes.  Randi Christie var tilstede under sak nr 21 4-2016. 

Fravær:     Ann Karin Myren, Nina Strandsplads, Eirin Jørgensen. 

 

Sak 20-4/16 Økonomi   

Kari informerte kort om NQFs økonomi 

Trine sjekker sine notater for deltagerlister på kurs i Meksikansk Fletting og Maskinquilting i Trondheim hvor vi kan motta 

støtte fra Studieforbundet. 

 

Sak 21-4/2016 Blad 2/16 og 3/16 

Blad nr 2 er i rute, noe mangler men Randi har kontroll. Neste års Quiltetreff s invitasjon/foredrag/kurs som skal inn i blad 3 er 

deadline utad til 15. juni. Kari og kurskomiteen må være i dialog med Randi i god til før sommerferien. Randi etterlyser også 

nye mønster til bladet. 

 

Vedtektene er oversendt Nina for å legges ut på nett. Må oversendes Ann Karin og Randi for korrektur før de legges ut. 

 

Sak 22-4/2016 Web 

Av forskjellige årsaker er saker som vedrører Web hopet seg opp hos Nina.  Hun vil nå ta sakene fortløpende. 

 

Kari og Nina ser på Styreweb og elektronisk påmelding til neste års treff på Sundvolden.  

 

Sak 23-4/2016 Kurskomiteens arbeid 

Kurskomiteen presenterte  kurs de tenker seg gjennomført på Sundvolden 2017.  Variert tilbud med noe håndsøm og noe med 

maskin. Hvordan regne ut om kurset er regningsforsvarlig å gjennomføre bør ligge på Kurskomiteens arbeidsinstruks.  Heidi 

og Trine ser på dette. 

 

Sak 24-4/2016 Juryens rutiner, skjema etc 

Marwell redegjorde for dagens situasjon og flere ting bør modnes i løpet av 2016.  Styret må ta stilling til juryering av årets 

konkurranse senest i juni (16) og forslag til nye jurymedlemmer og jurysekretær senest septembermøte. 

 

Sak 25-4-2016 Sundvolden 

Ikke aktuelt med kaffeavtale på Sundvolden da de har kaffemaskiner over hele hotellet og på alle rom.  Pris på stand og messevegger må 

jobbes med på email og besluttes på junimøtet. 

Alle må være godt forberedt med ”sine”saker i forbindelse med Sundvolden 2017, til junimøtet. 

 

Sak 26-4/2016 Eventuelt 

- Når du svarer på email i forbindelse med saker hvor det bes om uttalelse,  trykk ”Svar til alle” så får alle se hva du mener om 

saken. 

 

 

 

 

 

Halden 23. mai 2016/Trine Linnes referent 

 


