
 

KORTREFERAT FRA STYREMØTE 2, 2018 
 
Tirsdag 23.1.2018, kl. 20.00–22.00 
Skype 

 
Norsk 

Quilteforbund 
www.nqf.no 

 
 

Tilstede Forfall 

Leder/IR: Annrid Nerhus 
Nestleder: Anita Nilsen 
Medlemssekretær: Eirin Jørgensen 
Kurs: Olaug Unnerud 
Kasserer: Rita Kristensen 
Jurysekretær/utstilling: Vivi Heine-Hansen 
Sekretær, quiltelagskontakt: Inger Ottesen 

 
 
 
 
 

Kurs: Anne Gro Larsen 
Webredaktør: Gretha Ristad 
Butikkontakt, annonser, korrektur, bladkomité: Berit 
Boye 

 

Redaktør: Randi Christie Til stede fra ca. kl. 21.00 

 
 
Sak 7 – 2/2018 Oppsummering av oppgaver til årsmøtet 
 
Det ble  i styremøtet om hva som er gjort og hva som gjenstår av arbeid knyttet til årsmøtehelgen. 
247 påmeldte. 13 butikker og 7 dagsbesøkende   
Det jobbes med å fremskaffe oversikt over ev. allergier som hotellet må ha beskjed om i forhold til middag, 
lørdag. Ved buffet er all mat merket med allergener. 
 
Felles mail sendes ut via StyreWeb og Gnist til de påmeldte om busser til/fra Sundvolden  
 
Tåsen quiltelag som skal hjelpe til med arrangementet i mars, møter torsdag ettermiddag (kl. 18.00) for å 
hjelpe til med å henge opp quilter til utstillingen. Alt må være ferdig hengt opp torsdag. 
Toppen til lotteriteppet er ferdig. 
 
Butikkene kommer torsdag ettermiddag/tidlig kveld, og vil også trenge hjelp til å få inn sitt utstyr.  
Messevegger skal være på plass innen kl. 18:00 på torsdag. 
 
Det er mottatt diverse gevinster/gaver til lotteriet under Årsmøtehelgen.  
Det er kjøpt inn nye salgsartikler til NQF disken  
 
Vaktlister for årsmøtehelgen settes nå opp. 
 
 
Sak 8 – 2/2018 Budsjett og status regnskap 
 
Det er budsjettert med overskudd for 2018, og dette går til å styrke økonomien for NQF. 
 
Budsjettforslaget er godkjent av styret, og legges fram for årsmøtet for endelig godkjenning. 
 
 
Sak 9 – 2/2018 Årsmelding. Hvor står vi? 
 
Det mangler fremdeles noe før årsmeldingen kan ferdigstilles.  
 
 
Sak 10 – 2/2018 Utstilling/konkurranser. EQA 2018 
 
Vi har 7 av 8 tepper til EQA-konkurransen.  Kan vi klare å skaffe dette ved å drive litt kampanje? 
 
 
Sak 11 – 2/2018 Kurs, er det ok med tanke på avlysninger og tilbud om andre kurs? 
 
Vi arrangerer 19 kurs under Årsmøtehelgen 2018. 5 kurs ble avlyst. 

http://www.nqf.no/


 
 
Sak 12 – 2/2018 Nytt fra valgkomiteen 
 
Valgkomiteen mangler ett styremedlem og 4 vararepresentanter. I tillegg må det inn ny revisor.  
 
 
Sak 13 – 2/2018 Stipend – skal vi utlyse det i år 
 
Styret i NQF vedtar om det skal lyses ut stipend eller ikke. 
 
Tidligste mulighet for utlysning av stipendet vil være blad 4/2018, med tildeling i 2019. 
 
 
Sak 14 – 2/2018 Oppdatering av tekst til konkurransen. Sak til årsmøtet 
 
Forslag til endring av tekst vil snart være klart. 
 
 
Sak 15 – 2/2018 Sak til årsmøtet: Medlemmer sender quilter selv til FOQ Birmingham. NQF betaler 
porto 
 
Det lages en generell styresak på dette. Vil være en sak for neste styre.  
 
 
Sak 16 – 2/2018 Forslag til møteleder, sekretær, tellekorps m.m. 
 
For årsmøtet: 
Forslag til møteleder, sekretærer (2) protokollunderskriving og tellekorps er klart  
 
 
Sak 17 – 2/2018 Eventuelt 
 
Avtakking til styremedlemmer/varamedlemmer er gavekort i en av butikkene som mottaker velger selv.   
 
Styret vedtok å øke budsjettposten for mønsterdesign i Norsk Quilteblad. 
 
Forslag i styremøtet om at NQF har en «kontrakt» for utlån av sine eiendeler til leder, styremedlemmer, 
redaktør og vararepresentanter.  
 
 
Mange ubetalte årskontingenter. Etterlysning på Facebook har hjulpet godt. 
 
 
 
 

Tromsø, 23.01.2018 
Inger Ottesen 
Sekretær og Quiltelagskontakt 

Gjenstående styremøter før Årsmøtehelgen 2018: 
21. februar: Skype kl. 20-22 
14.-18. mars: Årsmøtehelg med styrekurs, Sundvolden Hotel 

 


