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Sak 22-05/20 Avlysing av Norsk quiltetreff 
 
Avbestillinger 
Det har vært intens jobbing over flere dager mot hotellet for å få avklart at treffet ikke kan finne sted 
pga. Koronakrisen som vårt land befinner seg i for tiden, 
Leie av vegger til butikker og utstilling er bekreftet mot utleier med at dette må utgå av samme årsak. 
 
Informasjon til påmeldte til norsk quiltetreff. 
Det må sendes ut informasjon om avlysing til deltakere, butikker og medlemmer.  
Egen e-post adresse er opprettet avlyst@nqf.no 
 
Alternative måter å gjennomføre årsmøtet på 
Det må avholdes et årsmøte med valg på ny leder og styremedlemmer som vil finne sted ved et 
senere tidspunkt. Tidspunkt vil bli annonsert når dette er klart. 
 
Juryering av konkurransequiltene. 
Det vil bli sendt ut informasjon til alle som har sendt inn quilter til konkurransen. 
 
EQA, hvilke quilter skal velges 
Etter planen skal det sendes 8 stk. utvalgte quilter til EQA utstillingen i Birmingham. 
 
Medlemsutstillingen 
Medlemsutstillingen avlyses og quiltene blir returnert etter at de er fotografert. Quiltene presenteres  
etter planen på nettet for medlemmene.  
 
Publisering av vervekampanje 
Vinner av vervekampanje kan publiseres når dette er klart. 
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Publisering av stipend 
Pga. omstendighetene i år, velger styret å ikke dele ut stipend dette året. 
 
Neste års quiltetreff (kurs, konkurranse, det som skal inn i bladet) 
Neste års treff planlegges å finne sted 19.-21. mars 2021. Allerede nå må styret i gang med å 
forberede detaljer for neste års treff. 
 
Ny jury 
Ny jury offentliggjøres sammen med nytt tema.  
 
Birmingham 
Kanskje vil det ikke bli gjennomført noe Festival of Quilts (FoQ) i Birmingham i år. Vi avventer og ser 
hva som skjer i forhold til Koronakrisen.  
 
Hva skjer fremover til valg av nytt styre 
Leder og styremedlemmer som har sagt nei til gjenvalg blir sittende i styret inntil årsmøte med valg er 
gjennomført. Slik vil alle funksjoner i styret bli ivaretatt inntil nytt styre er på plass. 
 
 
Sak 23-05/20 Eventuelt 
Nettsiden og innlogging. 
Det er planlagt publisering av innlogging for medlemmene til nettsiden. Detaljer sendes ut til 
medlemmene i egen e-post. 
 
Tilbakemeldinger ang. forsøket med plast/ikke plast på bladet har så langt bare vært positive 
tilbakemeldinger. Ingen blader er meldt ødelagt i postgangen. Det er mottatt noen blader i retur, men 
det skyldes at folk som flytter glemmer å melde fra om endrede adresser.  
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