
 

KORTREFERAT FRA STYREMØTE 10, 
2017 
 
Onsdag 20.9.2017, 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 
Jurysekretær/utstilling: Vivi Heine-Hansen 
Sekretær, quiltelagskontakt: Inger Ottesen 

Kasserer: Rita Kristensen 
 

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

 

Redaktør: Randi Christie  

 
 
Sak 63 – 10/2017 Oppdeling av roller: IR/Leder 
Leder ønsker en diskusjon rundt rollen som IR-kontakt. Oppdelingen av roller tas opp på nytt på Sundvolden 
under styrehelgen i oktober. 
 
 
Sak 64 – 10/2017 Årshjul 2017 
All statistikk vedrørende utstillingskomiteen må oppdateres på StyreWeb.   
 
Beslutning om styrekurs blir tatt når vi ser hvilke kurs som blir aktuelle.   
 
Styret vedtok at jubileumsmønsteret betales over jubileumsbudsjettet til NQF. 
 
 
Sak 65 – 10/2017 Økonomi 
Kasserer er nesten i mål med opprettinger. Det er gjort avtale om et nytt ajourført regnskap for august når 
bilag og korrigeringer er registrert. 
 
 
Sak 66 – 10/2017 Hotellavtale for 2019, 2020 og 2021 
Vi har fått en henvendelse fra Clarion Hotell Energy i Stavanger som ønsker å gi oss et tilbud på 
gjennomføring av en årsmøtehelg. Vi har fortsatt en intensjonsavtale med Sundvolden Hotel. 
 
Det er viktig for NQF at lokalene er store nok til å håndtere hele arrangementet siden Årsmøtehelgen er 
svært plasskrevende. Styret ble enig om at det sendes en forespørsel.   
 
 
Sak 67 – 10/2017 Sundvolden i oktober 
Alle sender nødvendig info. til Anita. i forbindelse med styrehelgen. 
 
 
Sak 68 – 10/2017 Avtale om godtgjørelse for foredrag på jubileumsfesten 
Det ble enstemmig vedtatt at NQF betaler full godtgjørelse. 
 
 
Sak 69 – 10/2017 Blokklotteri og blad 4/17 
Blokken kommer opprinnelig fra en utenlandsk designer.  Vi har fått tillatelse til å bruke blokken mot en 
presentasjon av designeren i bladet. 
F.o.m. blad 4/17 skal styret presentere hva de arbeider med av quilterelaterte ting.   
 
 
Sak 70 – 10/2017 Påmeldingsløsning i Styreweb 

http://www.nqf.no/


Testing har blitt gjort i god tid før åpning av påmeldingen. 
 
 
Sak 71 – 10/2017 Eventuelt 
 
Annrid informerer: 
Alle diplomene vedrørende barnequiltene er nå på plass og blir sendt til mottakerne.   
 
Berit informerer:   
Det er sendt ut påminnelse om deadline for annonser.  En mulig ny annonsør har også tatt kontakt. 
 
Vivi: 
Vivi har også fått kontakt med Juryen og de har avtalt å møtes.  
 
Olaug: 
Ønsker at alle går gjennom og markerer hva som skal endres i egne rutiner.   
 
Anita: 
Det må skrives en avtale med Tåsen Quiltelag vedrørende Årsmøtehelgen. Annrid og Anita ser på dette. 
 
Vi må også ha en vikar til årsmøtet for Kari, da vi blir en for lite. 
 
 
 
Tromsø 20.09.2017 
Inger Ottesen, sekretær 
 
 
 
 


