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Fredag 15.6.  
Deler av styret tok en grundig gjennomgang og rydding av innholdet på de 2 pallene som tilhører NQF. 
Alle varer/eiendeler er opptelt og sortert, og pallene er nå blitt forsterket med pallekarmer i tre og er forsvarlig 
lukket. 

Diverse NQF-artikler ble valgt ut for å bli med til treffet Patchworkfest 2018, Odense og til Design By Me 
messa, Oslo. 

Lørdag 16.6  
Ingen kommentarer til innkallingen. 

Sak 41 – 7/2018 Websiden 
Websiden vår skal være utfyllende i forhold til innholdet i bladet. Styret har ansvar for nettsiden. All tekst til 
websiden sendes som ferdig tekst til webansvarlig. 

Styremøtet gjennomgikk de forskjellige fanene med undertitler som ligger på websiden. Styret er forberedt 
på å gjøre flere oppdateringer på nettsiden, og vil i nærmeste framtid foreta dette.  

Vi undersøker om nettsiden har funksjon for at bildene kan rotere. 
Når vi legger ut bilder bør det være tekst på bildene. Bilder av barnequilter vil vi gjerne ha med navn. 

Sak 42 – 7/2018 Økonomi  

Regnskap pr. 30. april ser bra ut så langt og det kan se ut til å bli et overskudd, men de endelige tallene er 

ikke helt klare. 

Det er ryddet i medlemsarkivet vårt og vi har sendt ut purringer på manglende innbetaling av medlems-

kontingenter.  

NQF har bestilt løsning med e-faktura som vil bli tatt i bruk. 

Sak 43-7/2018 Siste nytt fra IR 

NQF er invitert til å delta på Patchworkfest 2018 i Odense, 25.-26. august. NQF lager en norsk stand og får 

med seg alle vinnerteppene fra 2016-2018, dvs. 19 quilter blir med til utstillingen. Det blir laget egne 

navnelapper til hvert teppe. Det vil også bli laget en egen katalog over de norske teppene som deltar. 

I forbindelse med EQAs jubileumsutstilling 2019 arrangeres en vandreutstilling med tema TRÅDER UTEN 

GRENSER. NQF har forpliktet seg og vil levere 6 quilter til utstillingen. Teppenes mål 80x120 (portrettformat) 

med skjult lukkekant. 

http://www.nqf.no/


 

 

Sak 44-7/2018 Årsmøtehelgen 

Det er mye som skal være klart til neste blad for Årsmøtehelgen 2019. 

Avgjørelser om kurs må på plass og oversikten er langt på vei klar. 

NQF har hatt møte med hotellet og mange detaljer er allerede klare. 

Mingleområdet i hallen fungerte godt i 2018 og hotellet vil sørge for at det er tilstrekkelig med bord og stoler 

også i 2019.  

 

«Syrommet» som ble tatt i bruk under Årsmøtehelgen i 2018 var vellykket og vil bli gjentatt i 2019. 

Skaffing av gevinster til lotteriet vil det bli jobbet videre med. 

Årsmøtehelgen er travel og alle i styret vil ha oppgaver i forbindelse med Årsmøtehelgen.  

 

Sak 45 – 7/2018 Design By Me messa 21.-23. September 

NQF er invitert til å delta på messa og får en stand på 25 kvm. Åpningstider kl. 10.00-17.00 

NQF vil være aktive under messa med flere aktiviteter og vil også ha mulighet for å verve nye medlemmer. I 

tillegg vil vi ha med oss NQFs salgsartikler på standen. 

Standen vil bli dekorert med tepper og forhåpentligvis være godt synlig under messa. 

Det er ønskelig med litt hjelp og vi vil gjøre henvendelser til quiltelag, samt legge ut på vår Facebook-side og 

spørre om mer hjelp. 

 

Sak 46-7/2018 Rutiner 

Styrets rutiner vil bli gjennomgått og redigert. Rutinene er en jobb/oppgave og er ikke personlige. 

 

Sak 47-7/2018 GDPR (The General Data Protection Regulation)  

I forhold til den nye personvernforordningen GDPR vil NQF kartlegge hvor personopplysninger blir 

behandlet, samt gjennomgå hva NQF må foreta seg i forhold til opplysningene. GDPR trer i kraft fra 1. juli 

2018. 

 

Sak 48-7/2018 Informasjon fra redaktør 

Styret i NQF er opptatt av å ha gode bilder i medlemsbladet og at medlemmene skal nyte godt av gode bilder.  

Styret godkjenner at nytt og mer moderne kompaktkamera kan kjøpes inn, men at det må innhentes ulike 

tilbud. 

 

Sak 49-7/2018 Bruk av kommunikasjon og møteform 

Formelle saker må sendes på e-poster knyttet til hver rolle i styret. 

Det har til tider vært vanskeligheter med kommunikasjon via skype og vi vil se på andre muligheter for våre 

telefonmøter. 

 

Sak 50-7/2018 Eventuelt 

Varamedlemmer til det nye styret for 2018-2019 ønsker en endring for rekruttering av nye medlemmer til 

styret. Saken har vært oppe til diskusjon i styremøtene om mulig utvidelse av 2 repr. til styret. 

 

 

Nedenes, 25. juni 2018 

Berit Boye 

 


