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Ingen bemerkninger til innkallingen. 
 

Sak 62-8/19 Norsk quiltetreff 2020 
Alle styredeltakere utførte tester for påmelding og leste korrektur for påmeldingssiden til Norsk quiltetreff 2020 i 
StyreWeb. Påmelding starter 15. oktober. 
NQF får hjelp fra samarbeidende quiltelag under hele treffet på Sola. Lotteriteppet for treffet er ferdig sydd og 
overlevert til NQF. 
Vaktliste for treffet vil bli utarbeidet. Presentasjon av kursholdere under treffet presenteres på Facebook. 
 
Sak 63-8/19 ARTiNOR 
Gruppen vil presentere arbeider på Norsk quiltetreff 2020. 
 
Sak 64-8/19  Økonomi  
Regnskapstall t.o.m. september er registrert med et overskudd.  
 
Sak 65-8/19  Vervekampanje med vervepremie  
Vervekampanjen for 2019 fortsetter og quiltelagene vil få påminnelse om dette. 
NQF har også vært til stede på flere arrangementer i løpet av verveåret og har fått flere nye medlemmer. 
                         
Sak 66-8/19 NQFs quiltetreff 2021 og 2022  
Sted for gjennomføring av treffet for 2021 er avtalt og vil bli offentliggjort på Norsk quiltetreff 2020. Det arbeides 
med å finne et egnet sted for Norsk quiltetreff 2022. 
 
Sak 67-8/19 Informasjon fra redaktør  
Arbeidet med blad nr. 4 er godt i gang.  
Bladet vil ha invitasjon til å delta på blokklotteriet for treffet i 2020 og det vil bli presentert eksempler på blokker, 
oppgitt hvilke farger som skal brukes. Størrelse på blokk vil også bli angitt.  
Bladet sendes ut til medlemmene fra 21. november. 
 
Sak 68-8/19  Websiden/FB 
Styremøtet satte av tid og fikk gjort flere korrigeringer til nettsiden under styremøtet. Kommunikasjon for blad, 
nettside og Facebook samkjøres for å framstå mer helhetlig og kunne oppnå flere nye og yngre medlemmer. 
  

http://www.nqf.no/


 
Sak 69-8/19 Eventuelt  
Styremøtet vedtok at vinner av publikumsprisen, på lik linje med de andre prisvinnerne under treffet, får en 
sløyfe på teppet fra NQF.  
 
 
Sola, 6. oktober 2019 
 
Berit Boye 
Sekretær 
Norsk Quilteforbund 
 
 
 
 


