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Norsk 
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Tilstede Forfall 

Leder/IR: Anita Nilsen 
Nestleder/webredaktør: Gretha C. Ristad 
Medlemssekretær: Olaug Unnerud 
Jurysekretær: Vivi Heine Hansen, fra kl. 21:00 
Kasserer: Inger Ottesen 
Sekretær, korrektur, bladkomité: Berit Boye 

Annonse/butikk/Utstilling: Ingrid Olafsdotter Nesland 
Quiltelagskontakt: Lillian Garpestad 

Kurs: Mali Storli Engedal  
Kurs: Toril Berg 
Utstilling: Anne Karin Gjendem 

 

Redaktør: Randi Christie, fra kl. 21:00                  

 
Sak 31 – 5/2018  E-post og StyreWeb 
Alle kommer seg nå inn på StyreWeb. Det presiseres at vi i styret skal bruke Webmail for å sende e-poster til 
hverandre.  
Alle har mottatt e-post med forklaring på bruken av StyreWeb og Webmail. 
 

Sak 32 – 6/2018 Økonomi  

Det har vist seg at det er litt problemer med at e-poster ang. kontingenter havner i spam-filter hos noen av 

medlemmene.    

 

Rapport for 1. kvartal er ikke helt klar. Tallene for april mangler. 

 

Sak 33 – 6/2018 Siste nytt fra IR  
NQF deltar med quilter på The Festival of Quilts (FOQ). Våre quilter må leveres på NEC (messeområdet) i 

Birmingham: Mandag 6. august mellom kl. 10:00 og 16:00. 

Det er viktig å presisere i invitasjonen til neste års konkurranse og medlemsutstilling at det er egne 

minimums- og maksimumsgrenser for quilter som skal delta i European Quilt Association, EQAs utstilling 

Diversity in Europe. 

 

Sak 34 – 6/2018 Årsmøtehelgen 2019 

Forberedelsene for Årsmøtehelgen 2019 går sin gang. 

 

Sak 35 – 6/2018 Design by Me messa (Anita) 

NQF deltar som gjester på messa, men vil måtte bidra med ting som skal skje under messa. 

Under messa ønsker NQF å ha en disk for verving av nye medlemmer, samt kunne selge sine 

salgsprodukter. 

 

Sak 36 – 6/2018 Rutiner (Alle) 

Styremedlemmene gjennomgår sine arbeidsrutiner. 

 

Sak 37 – 6/2018 Personvern  

GDPR (General Data Protection Regulation)  

StyreWeb har en innebygget løsning som NQF kan bruke og som de kan hjelpe oss med.  

Styremøtet foreslår at NQFs styre danner en egen gruppe som ser på hva NQF må gjøre videre. 

Ny frist for innføring av GDPR er 1. juli 2018. 

 

http://www.nqf.no/


 

Sak 38 – 6/2018 Informasjon fra redaktør 

Blad nr. 2 er litt overfylt. Det er fint at vi har mye stoff, men det gjør det litt vanskelig. 

I blad 2 kommer del 2 av mønster fra Gunnhild Henriksen Leere.  
 

NQF deltar på The Festival of Quilts (FOQ) ber oss om å reklamere for seg i vårt medlemsblad og på vår 

nettside. 

NQF deltar på messa Design by Me og skal reklamere for messa i blad 2/2018 og blad 3/2018.  

Foreløpig siste artikkel kommer nå om ulike sjangre innen quilting, samt en ny reiseartikkel om en reise til 

Syria.  
 

På siste omslagsside skal det nye styret presenteres.  

 

Sak 39 – 6/2018 Websiden vår 

Det ble ikke tilstrekkelig tid for dette punktet, så vi tar dette opp som egen sak i junimøtet. 

 

 

Sak 40 – 6/2018 Eventuelt 

Utgifter i forbindelse med returnering av quilter etter utstillingen vil bli refundert. 

 

Gjennomgang og opptelling av NQFs salgsvarer vil bli gjort.  

 

 

Nedenes, 8. mai 2018 

Berit Boye 

 


