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Sak 15-03/20 Gjennomgang av Norsk Quiltetreff med hotellet. 
 
Rom: 

- Grupperom er holdt av for de forskjellige kurs. 

- Bord og stoler til bruk for butikkene settes tilgjengelig på traller. 

- Strykebrett og strykejern kan lånes. 

- Avtalt med hotellet om antall gjesterom. 

- Hotellets kursdisk er tilgjengelig for NQF under treffet. 

- Saler og kursrom skal holdes låst utenfor åpningstider. 

Mat: 

- Alle måltider ble gjennomgått i detaljer med hotellet. 
 

Rigging 

- Det er tilgang til ramper på sideveggene av hotellet.  

- Gardintrapper er tilgjengelig fra hotellet og kan lånes. 

- Tilgang til kursvert/verter hele treffet.  

- Temperatur inne i hallen stilles automatisk. 

Annet: 

- Parkering i kjeller under hotellet. Porten låses kveld/natt. 

- Hotellet har ingen skillevegger tilgjengelig.  

- Hotellet har tilgjengelige flere flippover. 

- Kursromoversikt formidles på skjerm.  

- NQF flagget kan heises hvis det ikke blåser for mye. 

- Kaffe/te/vann er tilgjengelig ute i foajéen. 

- Lerret og projector inne i salene kan brukes.  

 

Sak 16-03/20 Brev vedrørende gebyr for deltakelse av NQFs konkurranse  

Det ble behandlet en henvendelse fra et medlem vedr. gebyr.  
 
Sak 17-03/20 Henvendelse vedrørende automatisk oppdatering i forhold til pålogging på nettsiden 

Styret vedtok å få hjelp til en slik oppdatering. 

  

http://www.nqf.no/


 

Sak 18-03/20 Planlegge Norsk Quiltetreff 

- Butikk og utstillingsområdet, Plantegning ferdigstilt i møte. 
- Alt av plakater til treffet lages. 
- Årsberetning – Sendes ut til medlemmene. 
- Opphengslister til utstilling. NQF har tilgjengelig mange og bruker disse. 
- Rosetter. Det er laget egne rosetter. 
- Plassering av kurs avklart. 
- Mal for vaktlister. Vi bruker samme oppsettet som tidligere. 
- Annonsering av treffet i aviser.  
- Utstilling av gevinster ved lotteribordet. 
- Blokklotteri. Blokker leveres i NQF-disken under treffet. 
- Vinnere av vervekampanje presenteres etter årsmøte. 
- Vaktliste for treffet utarbeides. 
- Registreringsdisken og hvem som betjener denne under treffet ble gjennomgått. 

 
Sak 19-03/20 Eventuelt  

- Det blir utarbeidet nye mønster for Norsk Quilteblad. 
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