
 
KORTREFERAT FRA STYREMØTE 
Tid: 25. juni 2014  
Sted: Gardermoen B & B 

Tilstede 
 
 
Oppringt ved 
behov 

Heidi Bolgnes, Mona Mørkved,  Inger Lise Høisveen, Leni Eriksen, Lise S. 
Simonsen, Trine Linnes, Marwell Stalder og Kari Aspenes (vara) 
 
Randi Christie ble kontaktet og orientert via skype etter beslutninger tatt i 
sak 55. 

SAK 49-9/14 Referat og møtestruktur 
Referat og kortreferat fra møte nr. 8 godkjent. 
Kortreferatene vil ikke bli trykket i bladet i sin helhet hertter. Det blir kun 
trykket vedtak som har stor betydning. Det henvises til nqf.no i hvert blad. 
Kortreferatene vil bli lagt på nqf.no så fort de er godkjent. 
 

SAK 50-9/14 Styreweb og e-postbruk 
Det vedtas at vi fra nå av kun bruker nqf-adressene. Yahoo-lista utgår. 
 

SAK 51-9/14 Økonomi og Avviklingsregnskapet NQT 
Gjennomgang av regnskapet med leder og regnskapsfører. 
Avviklingsregnskapet NQT er ikke kommet lenger, avventer fortsatt 
bekreftelse fra Sverige. 
 

SAK 53-9/14 Norsk Quiltetreff 2015 
Styret jobber med flere alternativer. 

SAK 54-9/14 Loddsalg og gevinster 
Det meldes om flere gevinster som fordeles på lyn-lotteri og storlotteri. 
NQF kan selge lodd for inntil kr 150 000,- på gjenstående arrangementer i 
forhold til maksimumsreglene til Lotteritilsynet. 

SAK 55-9/14 Norsk Quilteblad 
Bladet er den store kostnadsdriveren til NQF. Det har derfor vært 
nødvendig å innhente spesifiserte tilbud fra flere trykkerier inklusiv 
PrintHouse som er dagens trykkeri. 
Tilbud er innhentet fra PrintHouse, 07-gruppen og Heimdal trykkeri. 
Styret vedtar å bytte trykkeri til 07-gruppen, avd. Aurskog fra blad 3, 2014. 
Dette vil gi NQF en innsparing på minimum kr 55 000,- per blad i forhold til 
tilbudet fra PrintHouse. 
 
Styret er etter en samlet vurdering av tilbakemelding fra medlemmer og 
egen oppfatning kommet til at det må settes mer fokus på en bevisst 
balanse mellom quiltingens mange retninger og også fokusere på det 
norske quiltemiljøet. I tillegg må vi få inn mønster i hvert blad.  
 
Bladkomite gjeldende frem til neste årsmøte ble nedsatt av styret.  
 

 
 
Tromsø 7. juli 2014  
 



Mona Mørkved 
Sekretær 


