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Sak 11-02/19 Økonomi 
Regnskap for 2018 mottatt og er sendt til revisor. 
Flere medlemmer har fremdeles ikke betalt for sitt 2019 medlemskap i NQF. 
Vi vil bruke Facebook for å henvende oss til medlemmene om å betale eller gi tilbakemelding dersom de ikke 
lenger ønsker å stå som medlem. Dette medfører mye ekstra arbeid for NQF å administrere. 
For å kunne motta medlemsblad nr. 1/2019 settes en betalingsfrist til 18. februar. 
 
Sak 12-02/19 Web/ FB 
Det er ønskelig med en endring av NQFs nettside slik at den fremstår som mer attraktiv og moderne. 
Styret kommer med innspill, men innspill etterlyses også gjennom neste blads leder samt på Facebook. 
 
Sak 13-02/19 Rutiner 
Noen av arbeidsrutinene er gjennomgått og revidert slik at de er tilpasset dagens situasjon. 
 
Sak 14-02/19 Årsmøtehelgen 2019 
Detaljer rundt gjennomføringen av årsmøtehelgen ble gjennomgått i styremøtet. 
Det er skaffet flere gevinster til lotteriet. 
Foredragene begynner å fylles godt opp.  
Markedsføring av årsmøtehelgen gjøres gjennom avisene i uke 11 under Det skjer  
 
Sak 15-02/19 Vervekampanje med vervepremier 
Vervekampanjen settes i gang så fort som mulig. Eget innmeldingsskjema på nettsiden vår. Link går til 
StyreWeb. 
 
Sak 16-02/19 Informasjon fra redaktør 
Neste medlemsblad vil få en minimal endring av layout. 
Mangler quilt til forsiden av blad 1/2019. Det ble foreslått i styremøtet å ha bilde av teppet til styreutfordringen 
som frontside på medlemsblad nr. 1/2019.  
 
Sak 17-02/19 Siste nytt fra IR 
NQF vil også i 2019 delta på utstillingen i Birmingham.  
 
Sak 18-02/19 Årsmøtehelgen 2020  
NQF er i dialog med hotell ang. arrangering av årsmøtehelgen for 2020. Avtale må også gjøres med et 
samarbeidende quiltelag for å kunne gjennomføre arrangementet. 
 
Sak 19-02/19 EQAs jubileumsutstilling 
NQF har påtatt seg å sende 6 quilter til EQAs jubileumsutstilling i 2019. 

http://www.nqf.no/


 
Sak 20-02/19 Eventuelt 
Det ble foretatt en gjennomgang av når de forskjellige styre- og varamedlemmer har anledning til å ankomme 
årsmøtehelgen 2019 på Sundvolden Hotel. 
 
Nedenes, 13. februar 2019 
 
Berit Boye 
Sekretær 
Norsk Quilteforbund  
 


