
  
 

KORTREFERAT FRA STYREMØTE 1, 2019 
 
Fredag 18.–20.01. 2019 
Sundvolden Hotell 

 
Norsk 

Quilteforbund 
www.nqf.no 

 
 

Tilstede Forfall 

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

 
 

 
Sak 01 – 01/2019 Årsmøtehelgen 
Alt praktisk rundt Årsmøtehelgen ble gjennomgått i detalj og oppgaver ble fordelt. 
På styremøtet ble det trukket en vinner blant dem som har betalt medlemskontingenten innen fristen. Navn 
på vinner ble lagt ut på NQFs Facebookside umiddelbart. 
 
Sak 02-01/19 Årsmøtehelgen 2020 og fremtidige Årsmøtehelger 
Det er sendt ut forespørsel til flere hoteller som kan være aktuelle for fremtidige Årsmøtehelger. Aktuelle 
tilbud gjennomgått i styremøtet. 
 
Sak 03-01/19 Økonomi  
Regnskapet er sendt til Folde, men tilbakemelding er foreløpig ikke mottatt. 
 
Sak 04-01/19 Innkommen søknad om stipend  
Styret behandlet innkommen søknad i styremøtet. Kunngjøring på årsmøte. 
 
Sak 05-01/19 Innkomne forslag  
Forslag til endring av konkurranseregler er mottatt og vil stå mer omtalt i årsmøtepapirene. 
 
Forslag mottatt fra valgkomiteen om vedtektsendring. Forslaget vil stå mer omtalt i årsmøtepapirene. 
 
Styret har forslag til endring av medlemskontingent da produksjonskostnader og portoutgifter for 
medlemsbladet har økt betraktelig. Forslaget vil stå mer omtalt i årsmøtepapirene. 
 
Sak 06-01/19 Vervekampanje med vervepremier 
Vervekampanje vil bli startet i 2019. Utlysning kommer i bladet og legges ut på nettet. 
 
Sak 07-01/19 Informasjon fra redaktør 
Mye av innholdet for medlemsblad nr. 1/2019 er på plass. Bladet har utsendelse fra 11. mars. 
 
Sak 08-01/19 Webmaster / FB 
Ferdige tekster må sendes direkte til webansvarlig. 
 
Sak 09-01/19 Design by me messa 2019 
NQF har mottatt gode tilbakemeldinger for deltagelse under Design by me messa 2018 og har fått 
forespørsel om å delta også i 2019.  
NQF har svart at vi kan delta dersom det blir på samme premisser som i 2018.  
 
Sak 10-01/19 Eventuelt 
Leder fikk oversikt over når styremedlemmer og vara ankommer Sundvolden hotell for Årsmøtehelgen. 
 
 
 
Nedenes, 24. januar, 2019 
 
Berit Boye 
Sekretær 

http://www.nqf.no/

