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Tilstede Forfall 

Leder/IR/kurs: Anita Nilsen 
Nestleder/webansvarlig: Gretha C. Ristad 
Utstilling: Ingrid Olafsdotter Nesland 
Jurysekretær/Quiltelagskontakt: Vivi Heine-Hansen 
Kasserer: Inger Ottesen 
Sekretær, korrektur, bladkomité/annonse/butikk: Berit 
Boye 
Medlemssekretær/kurs: Olaug Unnerud 

Lillian Garpestad, vararepr. (assist. 
Quiltelagskontakt) 

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

 

Redaktør: Randi Christie  

 
Sak 51 – 8/2018 Endringer av roller i styret til NQF 
Det er vedtatt å gjøre endringer i arbeidsoppgaver for vararepr. Oppgavene blir overtatt av styremedlemmene. 
For medlemsblad nr. 3/2018 vil dette medføre endringer på side 2.   
 
Sak 52 – 8/2018 Økonomi  

Halvårsrapporten fra Folde viser et overskudd mer enn budsjettert, men styret vil fortsatt være svært 

påpasselige. 

 

Sak 53-8/2018 Siste nytt fra IR 

NQF har i 2019 forpliktet seg til å delta med 6 quilter til EQA. Dette er utlyst i bladet vårt med frist til 15. sept.  

for påmelding. 

Ingen av de norske quiltene fikk premie i Birmingham. Vi fant en norsk quilter som deltok. Hanne Asbey fikk  

2. plassen i The Quilters’ Guild Challenge. Vi hadde Hanne som kursleder på Årsmøtehelgen 2018. 

En av våre barnequilter som deltok, fikk en oppmuntrende og hederlig omtale fra en av dommerne. 

 

Sak 54-8/2018 Årsmøtehelgen 

Kursene for Årsmøtehelgen 2019 er fastlagt. 

Det viser seg at flere tenker på å delta med quilter både til medlemskonkurransen og medlemsutstillingen, men 

det er plass til mange flere. 

Tema for neste års blokklotteri må være klart innen tidsfristen for neste blad. 

Noe gevinster til lotteriet på neste års Årsmøtehelg er allerede på plass, men vi ønsker flere. 

Påmeldingsløsningen for Årsmøtehelgen blir som i fjor, med kun små endringer. 

 

Sak 55 – 8/2018 Design By Me messa 21.-23. September 

NQF deltar på messa og vil reklamere for NQF der. 

 

Sak 56-8/18 Websiden 

Noe korrigeringer på websiden er gjort, men det mangler fremdeles litt tekster. 

Siden for konkurranser må korrigeres noe. 

Listen over quiltelagene i Norge skal korrigeres, men det mangler litt tilbakemeldinger fra quiltelagene før denne 

er klar. 

 

Sak 57–8/18 Personvern GDPR (General Data Protection Regulation) 

Alle i styret har signert taushetserklæring. 

GDPR tredde i kraft 20. juli i Norge og NQF må også følge de nye reglene.  

 

Sak 58–8/18 Informasjon fra redaktør 

Det arbeides i øyeblikket med det aller siste til blad nr. 3/2018. 

Trykkstart av bladet er 30.8. 

 

Sak 59-8/18 Arbeidsoppgaver  

Arbeidsrutinene må oppdateres og noen nye må opprettes. 

http://www.nqf.no/


 

Sak 60–8/18 Årsmøtehelgen 2020 

Styret ser etter andre aktuelle hoteller, men det er mange krav som må fylles for at det lar seg gjennomføre å 

flytte Årsmøtehelgen. 

 

Sak 61–8/18 Eventuelt  

Med bakgrunn i at NQFs økonomi nå tillater det, vil det bli åpnet for stipendsøknader for 2019. 

De/den som mottar stipend må holde foredrag eller vise noe under Årsmøtehelgen i 2020. 

 

 

Nedenes, 24. august 2018 

Berit Boye, Sekretær 

 


