
 

KORTREFERAT FRA STYREMØTE 3, 2018 
 
Onsdag 21.2.2018, kl. 20.00–22.00 
Skype 

 
Norsk 

Quilteforbund 
www.nqf.no 

 
 

Tilstede Forfall 

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

 
 
Kurs: Olaug Unnerud 
 
Tilstede fra ca. 20.45 

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

 

Redaktør: Randi Christie  

 
Sak 18 – 3/2018 Orientering og oppdatering av oppgaver fra forrige møte. 
Revisorene er ferdig med revideringen av årsregnskapet. 
Årsmøtet må vedta nye æresmedlemmer. 
Påmelding til middag er ok.   
Det sendes ut melding til medlemmene om bussavganger fra Gardermoen og endringer i programmet 
Alle kursrom er plassert. 
Kart over butikker og utstilling er klart. 
Butikkene presenteres på nettsiden og Facebook senest 1. mars. 
 
Sak 19 – 3/2018 Planlegging Sundvolden – formelt årsmøte 
Flest mulig fra styret må være igjen etter treffet for å få pakket ned alt utstyr. 
Det må korrigeres med riktig benevnelse på varamedlemmer og styremedlemmer. 
Styret oppnevner medlemmer til valgkomiteen.  
 
Sak 20 – 3/2018 Årsmøtet: Tekst til endring av vedtatte konkurranseregler 
Det er laget et nytt utkast til tekst som er tatt inn i årsmeldingen/årsmøtepapirene 
 
Sak 21 – 3/2018 Salgsartikler til treffet  
Det er laget et utkast til priser for de nye varene.  Disse må sammenholdes med innkjøpspriser. 
 
Sak 22 – 3/2018 Nytt styremedlem 
Forslag til vedtak: Olaug Unnerud er formelt innsatt som styremedlem i stedet for Kari Aspenes.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt av styret.  
 
Sak 23 – 3/2018 Eventuelt 
Excel-arket er snart ferdig, men mangler oppsett av pauser 
Styreweb har fra i år mulighet til å kjøre faktura som e-faktura.  Det nye styret må ta standpunkt til dette. 
Utsendelsesdato for Norsk Quilteblad nr. 1/18 er fra 9.mars.   
Randi og Berit har skaffet ny annonsør for baksiden.  
Berit har også fått inn tre nye annonsører til bladet. 
 
 

Tromsø, 21.02.2018 
Inger Ottesen 
Sekretær og Quiltelagskontakt 

Gjenstående styremøter før Årsmøtehelgen 2018: 
 
14.-18. mars: Årsmøtehelg med styrekurs, Sundvolden Hotel 

 
 

http://www.nqf.no/

