
 

KORTREFERAT FRA STYREMØTE 8, 2017 
 
Fredag 30.6.2017, kl. 18.00–  
søndag 02.7.2017, kl. 13.00 
Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen 

 
Norsk 

Quilteforbund 
www.nqf.no 

 
Tilstede Forfall 
Leder/IR: Annrid Nerhus 
Nestleder: Anita Nilsen 
Medlemssekretær: Eirin Jørgensen 
Butikkontakt, annonser: Kari Aspenes 
Sekretær, quiltelagskontakt: Inger Ottesen 

Kasserer: Rita Kristensen 
Jurysekretær/utstilling: Vivi Heine-Hansen 
 

Kurs: Anne Gro Larsen 
Kurs: Olaug Unnerud 
Webredaktør: Gretha Ristad, deltok fredag og 
lørdag 

Korrektur, bladkomité: Berit Boye 

Redaktør: Randi Christie, deltok lørdag og søndag  
 
Sak 49 – 8/2017 Rutiner 
Det ble gjort en endring i rutinen for styret. Endelig versjon 1.2 blir lastet opp i StyreWeb. Øvrige rutiner 
gjennomgås av den enkelte. 
 
Sak 50 – 8/2017 Kommunikasjon 
Det ble diskutert litt rundt kommunikasjonen i styret, spesielt i forbindelse med Skype-møter.  
 
Det oppfordres sterkt til å lage ny e-post hvis en ønsker å diskutere enkeltsaker/tema. Det vil i ettertid være 
enklere å søke tilbake når hvert tema har sin egen e-post. 
 
Sak 51 – 8/2017 IR 
Leder er IR og skal årlig reise til Birmingham som NQFs representant under EQA-møter. Tepper fra 
utstillingen under årsmøtehelgen 2017 vil være representert. 
 
Sak 52 – 8/2017 Årsmøtehelgen 2018 

a) Kurs 
Det ble gjort en gjennomgang på kursholdere og de kurs som er blitt tilbudt, og det ble foretatt en 
utvelgelse.  

b) Påmelding 
Programmet skal være klar til blad 3/17. Samtidig åpnes den elektroniske påmeldingen. 

c) Medlemsblad 
I bladet 3/17 skal alle kurs og aktiviteter presenteres med både tekst og bilde. 

d) Møter 
Det må holdes morgenmøter hver dag for å få en oversikt over hvordan det gikk dagen før, status på 
dagens oppgaver, hvem trenger hjelp hvor osv.   

e) Og alt annet som hører med 
Vi må få til en annen betalingsløsning for Årsmøtehelgen 2018 enn det vi har hatt tidligere. VippsGO 
kan være et alternativ.  
 

Sak 53 – 8/2017 Diverse 
Butikker: 
Kari har dialog med butikkene vedrørende påmelding.   
 
Jubileumsgave: 
Styret ønsker å lage en jubileumsgave til medlemmene.   
 
Regler for konkurransen: 
I forbindelse med årsmøtet må styret ta opp punktet i regler for konkurransen vedrørende signatur og 
anonymisering.   
 
Web: 
Gretha ønsker at filnavn for kortreferat blir satt til det samme som tidligere. Referatene lagres som PDF før 
de sendes webansvarlig. 
 
 
Tromsø 06.07.2017 
Inger Ottesen, sekretær 


