
 

KORTREFERAT FRA STYREMØTE 13, 2017 
Søndag 10.12.2017, kl. 20.00–22.10 
Skype 

 
Norsk 

Quilteforbund 
www.nqf.no 

 
 

Tilstede Forfall 

Leder/IR: Annrid Nerhus 
Medlemssekretær: Eirin Jørgensen 
Kasserer: Rita Kristensen 
Nestleder: Anita Nilsen 
Kurs: Olaug Unnerud 
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  

 
 
Sak 74 – 13/2017 Oppsummering økonomi. Regnskap og budsjett 2017/2018 
Kasserer har hatt møte med Folde Regnskap og Rådgivning AS samt StyreWeb ang. føring av regnskapet. 
Fakturering av annonser tenker man kunne bli omlagt for å forenkle arbeidet med dette. 
 
Kasserer har dialog med sekretær/quiltelagskontakt ang. budsjettet for 2018, og budsjettet vil bli tatt hånd om. 
 
Utsendelse av årsmøtepapirene skal skje senest 3 uker før årsmøtet. Leder kontakter revisor for å avtale 
tidspunkt for endelig oversendelse av årsregnskapet. 
 
 
Sak 75 – 13/2017 Websiden og ny webleverandør 
Det er innhentet tilbud på teknisk drift av nettsiden. Tilbudet gjelder sikkerheten for nettsiden, oppdateringer og 
back-up. Styret ønsker å undersøke hva kostnader for dette er hos andre. 
 
 
Sak 76 – 13/2017 Designer/utstiller på Årsmøtet  
Pga. sykdomsfrafall er det gjort ny avtale med designer/utstiller til Årsmøtehelgen.  
 
 
Sak 77 – 13/17 Oppsummering av kontakt med «Hotellspesialisten» 
Styret i NQF opprettholder avtale om å avholde sine årsmøter på Sundvolden Hotel inntil videre, og takker nei 
til tilbud fra Hotellspesialisten. 
 
 
Sak 78 – 13/17 Jubileumsgave 
Det blir sett på forskjellige alternative jubileumsgaver. Valg av gaveartikkel er foreløpig ikke gjort. 
 
 
Sak 79 – 13/2017 Kontrakt redaktør. 
Ny kontrakt med redaktør er foreløpig ikke signert. Kontrakten skal tilpasses dagens situasjon.  
Saken vil bli tatt opp på nytt etter årsskiftet. 
 
 
Sak 80 – 13/2017 Eventuelt 
En gjennomgang av planlegging for butikker og utstilling til Årsmøtehelgen gjøres i januar ev. tidlig februar 
2018.  
 
  

http://www.nqf.no/


På Årsmøtehelgen vil en representant for juryen, jurysekretæren eller en fra styret, kunngjøre vinnerne av 
konkurransen «MØTE» og tema for neste medlemskonkurranse.  
 
 
Nedenes, 11.12.2017 
Berit Boye 
Korrektur, butikk- og annonsekontakt, bladkomité 
 
 
Gjenstående styremøter før Årsmøtehelgen 2018: 
2018: 
24. januar, Skype kl. 20-22 
21. februar, Skype kl. 20-22 
14.-18. mars, Årsmøtehelg med styrekurs, Sundvolden Hotel 

 

 

En riktig god jul til alle i NQF! 

 


