
 

 

KORTREFERAT FRA STYREMØTE 
Tid: 2. februar 2015, kl. 9.45–17.45 
Sted: Frogner, Meretes Quilteloft 

Tilstede Heidi Bolgnes, Inger Lise Høisveen, Marwell Stalder, Leni Eriksen,  
Kari Aspenes, Trine Linnes, Randi Christie 
 
Forfall: Lise S. Simonsen 

Sak 
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Økonomigjennomgang  
Regnskapet ble gjennomgått. 
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Årsberetningen 
Utkast til årsberetning ble gjennomgått  
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Norsk Quiltetreff 2015 
Årsmøtet 
Planlegging og oppgavefordeling før og under årsmøtet. 
Regnskapet ferdigstilles til fredag 6. februar så det kan inntas i årsberetningen for bl.a. revisjon. 
 
Revidert program 
Revidert program sendes de påmeldte deltakerne og butikkene og trykkes i NQblad 1, 2015. 
 
Arbeidslister før og på Sundvolden 
Forslag til arbeidslister før og under arrangementet ble gjennomgått og godkjent.  
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Nytt lager 
Det er vurdert flere mulige lager i Oslo-området. Ingen var tydelig rimeligere enn det NQF har i dag. Det 
er også usikkert om størrelsesbehovet vil endre seg. Det vurderes bl.a. å ha et lavere opplag på Norsk 
Quilteblad. Styret valgte å utsette et ev. bytte av lager til våren. 
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Tidligere års «bindende» vedtak 
Styret gikk gjennom en del tidligere styrevedtak og revurderte disse ut fra dagens økonomi og ønsket 
praksis. 
 
Her gjengis styrets nye vedtak: 
 
Gave ved fratredelse fra verv i NQF 
Gavens verdi skal ikke overstige den til enhver tid gjeldende grense for skattefri gave (kr 1.000 i 2015). 
Gaven skal være et gavekort fra en av de deltakende butikker på Norsk Quiltetreff. Butikkens navn 
annonseres ved overlevering av gavekort etter at årsmøtet er hevet. 
 
Utgiftsdekning tillitsvalgte 
Møtegodtgjørelse 
Honorar styremedlemmer fastsettes i november/desember iht. regnskap og innenfor vedtatt budsjett. 
Varamedlemmer: kr 500 pr. fysisk møte, kr 1000 for Norsk Quiltetreff. 
Ev. styrehelg regnes som 1 fysisk møte. 
Redaktør: Ingen møtegodtgjørelse, har fast honorar. 
 
Tapt arbeidsfortjeneste 
Tapt arbeidsfortjeneste utbetales ikke. 
 
Telefon- og internett: NQF dekker ikke dette.  
 
Reiseutgifter 
Reiseregning etter faktiske utgifter. Statens satser for diett gjelder, bilgodtgjørelse begrenset til kr 2,50 
pr. km, passasjer kr 0,50. 
Reiseregning må sendes NQF innen utgangen av kalendermåneden reisen er foretatt i av hensyn til 
innberetningsreglene (A-ordningen). 
 
Vedtak om overnatting / styremøter i regi av NQF 
Overnatting i dobbeltrom. Enkeltrom for de som ønsker det mot at de betaler enkeltromstillegg. 
 
Ved bespisning 
All drikke ut over kaffe/te/vann dekkes av den enkelte. 
 
Styremøter 
Fysiske styremøter søkes holdt på én dag, møtekalender avklares i god tid i forveien. Forarbeid via e-



post og StyreWeb. Agenda 1 uke i forkant. 
 
Revisor honorar 
NQF bruker valgte revisorer etter egen rutine uten honorar. 
 
Priser for butikkstand på Norsk Quiltetreff 
Standleie må vurderes årlig ut fra lokalleie og estimert leiepris på messevegger. «Fellesareal» må 
innkalkuleres i leien. Butikkmedarbeidere betaler ikke registreringsavgift. 
 
Premiering for beste stand 
Premien er 50 % av ordinær standleie påfølgende år, maks. kr 5000. Tas hensyn til ved en spesifisert 
reduksjon på fakturaen. 
 
Jury og jurysekretær 
Vedtak fra 2013 om jury og jurysekretær beholdes (nedfelt i rutiner). 
 
Jury og valgkomité representert på Norsk Quiltetreff 
NQF dekker ikke kostnader for at jury og valgkomite skal presentere noe på årsmøtet. Denne oppgaven 
kan løses av styret om ingen fra disse komiteene deltar på arrangementet for øvrig. 
 
Kurslærere/foredragsholdere på NQFs arrangementer 
Kurslederhonorar 
Timepris for kurslærere ble sist justert i 2014 til kr 440 for lønnstakere og kr 500 for næringsdrivende 
(skattefritt beløp lønn 2015 = kr 8000). Justeres hvert 2. år og legges ut på nqf.no 
Satsen for foredrag ble videreført i 2014 og honoreres med kr 2.500 inkl. forberedelser. 
 
Reise, kost og losji for kurslærere 
Kurslærere får dekket nødvendige utgifter til kost, overnatting og reise på rimeligste måte ut fra 
muligheter til ankomst/avreise. 
 
Samarbeidende quiltelag 
Tidligere vedtak fra 2010 opprettholdes, dvs. 
Kr 3000 - Vakt på utstillingene 
 - samt lunsj for 2–3 som hjelper til å henge opp utstillingen på fredag 
Kr 2000 - Sy toppen på utlodningsteppet 
Kr 1000 - Pakke registreringsposer 
 
I tillegg betaler NQF vatt og bakstykke etter kvittering til utlodningsteppet. Quilting betales etter faktura 
eller det gis inntil 1 side presentasjon av quilteren i Norsk Quilteblad. 
Det skrives skriftlig kontrakt med det samarbeidende quiltelag  

Sak 
6-1/15 

Arbeidsrutiner 
Rutine for kasserer ble oppdatert vedrørende krav til spesifikasjon av faktura. 
Øvrige gjenstående rutiner tas pr. e-post som tidligere avtalt. 
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Aksjon Tepper som varmer 
Anni M. Svendsby har vært koordinator for NQF i tre år. Hun ber seg nå fritatt fra oppgaven fordi hun 
ikke kan ha tepper på lager lenger. Det arbeides med å skaffe ny koordinator før årsmøtet. 
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Konkurransene på Norsk Quiltetreff 
Medlemskonkurransen Norske tradisjoner 
Styret er enige om at hvis en kategori har mindre enn 8 deltagere skal den fortsatt juryeres forutsatt at 
juryen mener de har grunnlag for juryering. men antall premier i den kategorien skal reduseres. 
 
EQAs utfordring Music – with a touch of red 
Til FoQ skal NQF ha med 16 bidrag. De må fotograferes i panel på 4 x 4 slik vi ønsker at de skal henges 
opp. Får vi ikke nok bidrag må styret sy de resterende. 
 
Registreringsskjema, ulike versjoner? 
Det er innrapportert forskjell i påmeldingsskjema i bladet og det på nett 
Styret og utstillingskomiteen kan ikke se at det innholdsmessig er slike forskjeller at det må gjøres 
endringer da forskjellene synes hovedsakelig å være i layout. Ved evt uklarheter blir utøveren uansett 
kontaktet. 
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Lisens Mammut 
Regnskapsmodulen ble sagt opp i 2014, men en modul ble beholdt inntil vi fikk alt over i StyreWeb. 
Denne delen sies opp nå.  

Sak Kurslederlisten på nqf.no 



10-1/15 Listen må oppdateres. Den inneholder nå mange feil, e-postadresser, tlf.nr. osv. Noen av dem som står der 
holder ikke kurs lenger. 
Det lages et standardskjema for påmelding til listen slik at vi får sammenlignbare opplysninger. 
Kurskomiteen tar kontakt med alle som står der nå. De som fortsatt er aktive kursholdere må fylle ut 
skjema for å komme på den oppdaterte listen. 
Skjemaet må legges på nqf.no for ev. nye kursledere. I framtiden må alle oppdatere sin informasjon hvert 
år, via dette skjemaet, for å få stå på listen.  

Eventuelt  
 

Oslo 12.2.2015 
Randi Christie/ref. 


