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Ingen bemerkninger til innkallingen. 
 

Sak 43-6/19 Rollefordeling 
Rollene som butikk- og annonseansvarlig har siden årsmøtet 2019 vært oppført med delt ansvar mellom 2 av 
styremedlemmene.  
Alle i styret har ansvar for å skaffe nye annonsører og oppfordres til å være offensive.  
 
Sak 44-6/19 Økonomi  
Vi er omtrent på budsjett og ser ut til å få et større overskudd enn forventet. 
 
Sak 45-6/19  Websiden  
Nettsiden må oppdateres. Det er mye gammel info. og vi vil gjerne ha nyheter og bilder.  
Det lages en tekst som kan legges ut på Facebook for å få kontakt med noen utenfor styret om å kontakte oss 
for å hjelpe med dette. 
 
Sak 46-6/19  Quiltetreffet med årsmøte i Stavanger 2020 
Bladet sendes snart ut med alt om Norsk quiltetreff 2020. Programmet er klart.  
Lotteriteppet er ferdig sydd og er sendt til quilting. Bilde og informasjon om teppet kommer i blad 4/2019. 
Påmelding for quiltetreffet i Stavanger starter tirsdag 15. oktober for medlemmene. 
                         
Sak 47-6/19 Siste nytt fra IR og Redaktør 
NQF fikk mye skryt for sin annonsering for Festival of Quilts (FoQ). 
FoQ fortsetter i 2020 med utstilling i Birmingham og Alsace. Det blir ikke utstilling i Japan. Tema for neste år er 
Threads that bind. EQAs neste utfordring til alle medlemmer er gjenbrukte tekstiler. NQF skal sende 8 arbeider, 
mål 40x60 cm. 
 
Sak 48-6/19 Arrangementer vi skal/har deltatt på  
Quilt Camp ble et bra arrangement. NQF hadde egen stand gjennom hele treffet.  
Design By Me - Avlyst 
Quiltehelga i Krødsherad NQF vil være tilstede under treffet. 
28.-29. september er det quiltehelg i Stavanger. To butikker har gått sammen om et arrangement. NQF vil være 
tilstede her.  
 
Sak 49-6/19    Styresamling i Stavanger  
Styret har planlagt en samling i Stavanger for å gjennomgå alt for Norsk quiltetreff 2020 med årsmøte. 

http://www.nqf.no/


 
Sak 50-6/19 Valg av nye dommere for NQF 
Det er mottatt forslag til nye dommere.   
 
Sak 51-6/19   Status medlemsverving 
Ingen quiltelag har hittil meldt seg som ververe og kontakt vil bli tatt med quiltelagene. 
 
Sak 52-6/19   Eventuelt 
Ingen saker. 

 

Nedenes, 27. august 2019, 
 
Berit Boye 
Sekretær 
 
 
 
 


