
  KORTREFERAT FRA STYREMØTE MANDAG 03.04.2017 KL 09.00-15.00 

 
Tilstede:  Annrid Nerhus, Rita Kristensen, Kari Aspenes, Inger Ottesen, Vivi Heine-Hansen, Eirin Jørgensen, 

Anita Nilsen, Olaug Unnerud, Anne Gro Larsen. Berit Boye og Grethaa Ristad fra kl. 10.00  

Forfall:  Randi Christie. 

 

Sak 18 – 4/2017 Presentasjon av oss selv 

Alle fortalte litt om seg selv slik at vi hadde muligheten til å bli litt bedre kjent med de vi skal arbeide sammen 

med i styret. 

 

Sak 19 – 4/2017 Oppsummering av årsmøtet 

Alle som var tilstede oppfattet årsmøtet som et positivt møte med god stemning.   

 

Sak 20 – 4/2017 Gjennomgang av rutiner og de forskjellige oppgaver med 

tidsfrister 

Det ble foretatt en gjennomgang i bruk av StyreWeb og de ulike mulighetene i systemet.  

Alle har fått tildelt e-postadresser tilknyttet de rollene de har fått tildelt.  Webhuset brukes til ordinære  e-

postadresser.   

 

Sak 21 – 4/2017 Kurskomiteen og videre arbeid 

Kurskomiteens arbeid må være klart og avsluttet før midten av juni.  Dette har sammenheng med fristen for å få 

dette inn i  Norsk Quilteblad som kommer etter sommeren.   

 

Sak 22 – 4/2017 Møteplan og styrehelg 

Det er satt opp møteplan for styremøter t.o.m. årsmøtehelgen i 2018. 

 

Sak 23 – 4/2017 Evaluering butikker på årsmøtehelgen 2017 

Butikkansvarlig sender evalueringsskjema til butikkene som hadde stand under årsmøtehelgen 2017. Vi bruker 

StyreWeb til dette for å få elektroniske svar. 

 

Sak 24 – 4/2017 Tilgang til styreweb og mail. 

Alle vil i løpet av kort tid få tilgang til StyreWeb og Webhuset.  Da skal alt foregå på mail fra Webhuset slik at 

historikken ivaretas. 

 

Sak 25 – 4/2017 Eventuelt 

Vi diskuterte noen tema her knyttet til hva som kan gjøre det attraktivt å være medlem i NQF. 

Det ble vedtatt å si opp en bankkonto i DnB som ikke har vært benyttet de siste par år. 

 

 



Tromsø 08.04.2017/Inger Ottesen Sekretær 


