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Tilstede Forfall 
Leder/IR/kurs: Anita Nilsen 
Utstilling: Ingrid Olavsdotter Nesland 
Jurysekretær/Quiltelagskontakt: Vivi Heine-Hansen 
Kasserer: Inger Ottesen 
Sekretær, korrektur, bladkomité/annonse/butikk: Berit 
Boye 
Medlemssekretær/kurs: Olaug Unnerud 

Nestleder/webansvarlig: Gretha C. Ristad 

 

Redaktør: Randi Christie  

 

Lillian Garpestad, vararepr. (assist. 
Quiltelagskontakt) 
Toril Berg, vararepr. (assist. kurs) 
Anne Karin Gjendem, vararepr. (assist. utstilling) 

 
 
Sak 62 – 9/2018 Økonomi 
Ingen endring fra forrige styremøte. Vi får rapport hver 3. måned, slik at ny rapport er ennå ikke mottatt. 
 
Sak 63 – 9/2018 Siste nytt fra IR 
Det ble en vellykket tur til det danske treffet i Odense. Det er laget en fin presentasjon av NQF som ligger ute på 
Facebook, og vi har fått mye positive kommentarer på innslaget. 
 
Sak 64-9/2018 Årsmøtehelgen 2019 
Info fra utstillingskomite 
Ingen påmeldinger til utstillingen mottatt foreløpig. 
 
Blokklotteri 
Forslag til mønster for blokklotteriet må være klart for blad 4/2018.   
Det er viktig å påse at vi ikke ber folk om å skaffe seg kostbare linjaler eller maler for et blokkmønster. 
Kreditering av design, modellsøm og mønstertekst må være på plass. 
 
Gevinster 
Vi har på plass noen gevinster, men det mangler fremdeles mye.  
Alle må jobbe med å skaffe gevinster til lotteriet for Årsmøtehelgen. 
 
Bestilling av salgsvarer 
Vi vil se på flere alternativer til salgsvarer i NQF disken under Årsmøtehelgen 2019. 
 
Påmeldingsløsning 
Alt blir klart til påmeldingene kan starte, 16. oktober.  
 
Sak 65-9/2018 Design by Me messa 21.-23. September 
 
Info.  
Vi har kommet så langt at vi vet hvordan standen skal være. Alt er bestilt og skal være på plass.  
Oppgavene er fordelt mellom oss som skal delta på messa. Vi får med quilter fra Tepper som Varmer som 
dekorasjon. Lokalene åpner for rigging av stand kl. 10:00 på torsdag 27. september. Messa er åpen for 
publikum fredag til søndag. Vi har fått 10 gratisbilletter som kan loddes ut! 
 
Medlemsverving, hva slags tilbud skal vi ha? 
Det ble diskutert ulike forslag som tilbud for medlemsverving i styremøtet.  
Vi ønsker å gi nye medlemmer et godt tilbud på messa. 

http://www.nqf.no/


 
Sak 66–9/18 Informasjon fra redaktør 
Innhold til blad nr. 4/2018 er klart, bladet er allerede ganske fullt.   
 
Vår nye informasjonsbrosjyre vil bli delt ut til butikkene (våre annonsører) under messa, og disse blir bedt om å 
ta brosjyren med til sine butikker. Plan for utdeling av informasjonsbrosjyren foreligger. 
 
Sak 67-9/18 Årsmøtehelgen 2020 
Vi vil undersøke flere alternativer for å gjennomføre Årsmøtehelgen andre steder enn på Sundvolden Hotel. 
 
Sak 68–9/18 EQA utstilling  
Påmeldingsfristen er gått ut. Vi har 6 quilter som kan bli levert til EQAs Tråder uten grenser. 
 
Sak 69–9/18 Eventuelt  
Ingen saker. 
 
 
Nedenes, 22.09.2018 
Berit J. Boye, sekretær 
 


