
 

KORTREFERAT FRA STYREMØTE 9, 2017 
 
Tirsdag 29.8.2017, 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 Tilstede fra ca. kl. 21.00 

 
 
Sak 54 – 9/2017 Oppdatering etter Birmingham 
Annrid informerte fra EQA-utstillingen i Birmingham. Quiltene fra Norge ble liggende i tollen i England. Det 
var ikke mulig å få de stilt ut, og pga. dette kom dessverre ikke teppene med til utstillingen i Danmark.  Vi 
håper at teppene kommer med på resten av turneen.   
 
Sak 55 – 9/2017 EQA 30 år 
EQA er 30 år i 2019. I den forbindelse vil det bli utlyst en ny konkurranse med tema «Threads without 
borders», størrelse 80B x 120H cm. Det blir ny påmelding, og de som ønsker å delta, må melde seg på til 
denne konkurransen. 
Quiltene skal stilles ut/presenteres i januar 2019. Det kommer utlysning om dette i neste quilteblad, 3/2017. 
 
Sak 56 – 9/2017 Oppdatering av hjemmesiden 
Alt har kommet greit på plass. Det nye systemet er mer brukervennlig for webansvarlig.   
Styret vedtar at skiftet av web-hotell og ny leverandør er ok. Skiftet er godkjent. 
 
Sak 57 – 9/2017 Økonomi 
Den nye perioden med ny kasserer starta med mange uheldige omstendigheter. Det er fortsatt en del 
uavklarte ting, og status pr. 30.6. er noe usikker.   
 
Sak 58 – 9/2017 Årsmøtet 2018 
Når det gjelder påmeldingsløsningen er det meste på plass på web. Det mangler bilder og noe tekst på 
oppstartsiden for de enkelte valg inni «butikken». Invitasjonen er ok. 
Styret vedtok enstemmig at konto fra årsmøtehelgen i Trondheim kan sies opp da den ikke brukes lengre. 
Vi må også få på plass samarbeidende quiltelag under arrangementet. 
 
Sak 59 – 9/2017 Mønster til bladet 
Saken tas opp på nytt på neste styremøte når vi har fått kunnskap om pris. 
 
Sak 60 – 9/2017 Annonse og butikk 
Alle annonser for blad 3 var på plass da Berit overtok arbeidet som annonseansvarlig.   
Eirin hjelper Berit med invitasjonsbrev til butikkene for Årsmøtehelgen 2018.. 
 
Sak 61 – 9/2017 Ønske om oppdeling av roller. Leder/IR 
Utsatt til neste styremøte. 
 
Sak 62 – 9/2017 Eventuelt 
Vi må ha en gjennomgang på noen rutiner og årshjulet, og kan behandle de på neste styremøte.   
Vedtektene må også oppdateres og legges ut på hjemmesiden. 
 
Tromsø 30.08.2017 
Inger Ottesen, sekretær 

http://www.nqf.no/

