
 

KORTREFERAT FRA STYREMØTE 5, 2017 
 
 
Onsdag 19.4.2017, kl. 20.00–22.00 
Skype 

 
Norsk 

Quilteforbund 
www.nqf.no 

 
 
Tilstede: Annrid Nerhus, Rita Kristensen, Kari Aspenes, Inger Ottesen, Vivi Heine-Hansen, Eirin 
Jørgensen, Anita Nilsen, Olaug Unnerud, Anne Gro Larsen, Berit Boye og Gretha Ristad.   

Redaktør: Randi Christie deltok også. 

 

Sak 26 – 5/2017 Økonomi v/Kari 
Saken må utsettes til neste styremøte16.5. Årsmøteprotokollen 2017 ligger nå i StyreWeb. 
 
Sak 27 – 5/2017 Norsk Quilteblad 2/2017 og 3/2017 
Redaktør Randi Christie minnet om at det er styret som er ansvarlig utgiver av bladet, hun er ansatt 
som redaktør. Det betyr at hele styret må hjelpe til med å få inn stoff. 
Randi har sendt ut produksjonsplan for Norsk Quilteblad 2017 og en del andre nyttige dokumenter til 
alle i styret.   
 
Blad 2/2017 
Innleveringsfrist for stoff til redaktør var 7.4. Redaksjonen jobber nå med stoffet. 
Kort presentasjon av det nye styret.  
 
Blad 3/2017 
Innleveringsfrist for stoff til redaktør er 14.6. Invitasjon og program for årsmøtehelgen 2018 skal være 
med. 
 
Sak 28 – 5/2017 Nettside 
Gretha Ristad jobber fortsatt med å sette seg inn i hvordan nettside og Facebook for NQF fungerer. 
Det ønskes en «ryddeaksjon» på nettsiden. 
 
Sak 29 – 5/2017 Kurskomiteens arbeid 
I påsken ble det sendt ut invitasjoner til kursholdere. Det haster med å få disse på plass.  
Kurskomiteen har også ansvaret for å presentere blokklotteri i blad nr. 4. 
 
Sak 30 – 5/2017 Konkurranseutlysning på nettsidene våre. Må ha med reglene. 
Årsmøteprotokollen er ferdig og konkurransereglene som ble vedtatt på årsmøtet kan legges ut på 
nett, men samkjøres med bladet.  
 
Sak 31 – 5/2017 EQA 
Vi må finne alternative måter å sende tepper på for å få de fram til utstillingen.  Barneteppene på 
meldes på konkurransen i Festival of Quilts innen 1. mai.   
 
Sak 32 – 5/2017 Orientering om Oppdal 
Annrid, Anita, Heidi og Eirin møtes på Oppdal 19.-21. mai for å få opplæring av systemer og rutiner i 
NQF.   
 
Sak 33 – 5/2017 Eventuelt 
Planleggingen av årsmøtehelgen 2018 fortsetter. Styret må få til et samarbeid med lokale quiltelag i 
forbindelse med årsmøtehelgen, og det må etableres kontrakter med de som skal være 
samarbeidende lag. 
 
 
Tromsø 20.04.2017 
Inger Ottesen 

http://www.nqf.no/

