
 KORTREFERAT SKYPEMØTE TIRS 20. OKT 2015 Kl 20.00-21.45 

 
Tilstede:  Heidi Bolgnes, Marwell Stalder, Eirin Jørgensen, Nina Fosse, Leni Eriksen, Randi Christie, Inger Lise 

Høisveen, Trine Linnes 

 

Forfall:  Julie Kvamme,  og Ann Karin Myren, Kari Aspenes,  Lise S. Simonsen. 

 

Sak 55-10/15 Oppfølging av saker fra styrehelga. 

 Vedtatt at Trine sørger for makulering av NQF s gamle regnskapsdokumenter.   

 Heidi skaffer 6  cabinkofferter. Leder, sekretær, kasserer, medlemssekretær og redaktør får hver sin.  

Dette er et ledd i å nedlegge/minke lageret, Trine sørger for at mest mulig av NQF s utstyr blir sendt til 

Trondheim i mars og utstyret fordeles i henhold til konstituering av styret. 

 Styret ønsket å kunne kjøre NQFF s regnskap elektronisk.  Ifølgelg Siffer er dette ikke mulig i dag da vi 

bruker StyreWeb som vårt verktøy. 

 Sak 52-9/15 Framdrift av NQFs hjemmeside.  Utsettes til neste møte. 

 Sak 54-9/15 Choice-kjeden har kommet med tilbud, men har pr i dag ikke hoteller som er store nok til 

vårt behov.  Heidi er i dialog med dem og vil også kontakte andre konferansehotell. 

 Sak 56-9/15  Det har vært tre møter i Bladkomiteen  og de komiteen er godt i gang med blad nr 4. 

 

Sak 56-10/15 Oppsummering av påmeldingen til treffet ved Heidi. 

Påmeldingen til treffet er så langt rekordstort.  378 påmeldte pr 20. oktober (hovedtyngden er NQF s  

medlemmmerr)  + styrene og butikkene.  Så godt som alle kurs er utsolgt, noen plasser ledig, men håper å fylle 

disse i tiden fram til 01.12.2015. Festmiddagen lørdag er fulltegnet.  Flere har meldt seg og ønsker å stå på 

venteliste.  Vi tar ikke på oss å administrere dette nå, men kan selge eventuelle ledige plasser under 

registreringen.  Det finnes mat å få andre steder på hotellet så alle skal få mat.  Heidi vil informere om dette i 

FRA LEDEREN leder’n i blad nr. 4. 

  

Sak 57-10/15 Kontingentutsending blad 4/15. 

Styret ønsket å kunne sende ut kontingenten 2016  på e-postmail til medlemmene, og at medlemskortet trykkes  

på iinnsiden av bladets omslagsside bak.  Kortet kan da klippes ut og oblat settes på. Da vi fortsatt  mangler 

riktig  

e-postadressemail adr til ca. 800 medlemmer kan dette ikke gjøres i år. 

 

Eventuelt. 

 Trine ønsker å tre ut av Kurskomiteen for neste sesong.  Dette begrunnes med at hunjeg er for mye ute å 

reiser og ser utfordringen med neste års tidsplan.  Valgkomiteen vil bli informert når de tar kontakt. 

 Det sendes i dag ut ekstra blad til de som har hatt annonse, artikkel, mønster osv.  Noen butikker har 

uttrykt at de ikke ønsker dette.  Det vil derfor nå kun sendes ut et blad til hver, men dersom en ønsker 

flere blad vil det bli ettersendt.  Leni nevner dette i neste mail til butikkene og Randi tar det med 

medlemmer i forbindelse med kommunikasjonen hun har i redigeringen.  Heidi informerer også om 

dette i neste lederartikkel. 

 Heidi har gjentatte ganger forsøkt å kontakte NSB i forbindelse med å arrangere et quiltetog til 

Trondheim, men de svarer ikke på henvendelser.  Forsøker igjen – og får vi ikke svar bør også dette 

nevnes i neste lederartikkel. 

 

 

Halden 21.10.2015 /Referent Trine Linnes 

 

 


