
 REFERAT SKYPEMØTE TIRSDAG 28. APRIL 2015 Kl 20.00-22.00 

 
Tilstede:  Heidi Bolgnes, Marwell Stalder, Kari Aspenes, Eirin Jørgensen, Lise Simonsen, Nina Fosse, Randi 

Christi og Trine Linnes 

 

Forfall:  Leni Eriksen, Inger Lise Høisveen, Julie Kvamme og Ann Karin Myren 

 

Sak 29 – 5/2015 Juryens rutiner og innspill 

Styret har endret skjema for registrering av tepper til utstlling og for  juryering av innsendte bidrag. 

 

Sak 30 – 5/2015 Styreweb mv 

Nesten alle er nå inne på Styreweb.  Viktig at alle er inne da dette er styrets arbeidsverktøy.  Heidi er behjelpelig 

dersom noen har problemer. 

 

Sak 31 – 5/2015 Styrehelg og kurshelg 

Styret er nå booket på Scandic hotell Lerkendal helgen 04.-06. september 2015 for  planlegging av neste års 

Quiltetreff . 

 

Heidi deltok i en konkurranse Widerøe’s Flyselskap la ut på nett i starten på året.  Hun ble trukket ut og premien 

var  flybilletter for  10-12 personer til/fra Rørøs.  Styret vil derfor  bruke helgen 20-22 nov til sosialt samvær og 

kurs på Rorøs, samt at vi da samtidig gjør unna det fysiske styremøtet som var planlagt i november.. 

 

Sak 32 – 5/2015  NQFs representant på Vestlandstreffet 

Styret ønsker å delta med en representant på Vestlandstreffet og jobber med saken. 

 

Sak 33 – 5/2015 Birmingham 

Heidi informerte om status så langt.   

 

Sak 34 – 5/2015 Økonomi, kasserer, bank mv 

Lise fungerer fortsatt som kasserer da Kari ikke har mottatt sin bankbrikke.  Status fra Sundvolden er ikke klart 

enda da ikke alle regninger er kommet inn. 

 

Sak 35 – 5/2015 Bladet 

Redaktøren har denne gang for mye stoff til neste nummer som sendes ut 09. juni.  Heidi kontakter trykkeriet og 

sjekker kostnader ved en eventuell utvidelse.  Årsmøteprotokollen vil bli lagt ut på NQF’s hjemmeside for å 

spare plass. 

 

Eventuelt 

- Kurskomiteen har sendt ut oppdateringsskjema til  kursledere som står på NQF’s liste.  Når svarene er 

mottatt vil komiteen starte planleggingen av neste års Quiltetreff i Trondheim. 

 

 

 

Halden 29.04.2015/Trine Linnes referent 

 

 

 


