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Ingen bemerkninger til innkallingen. 

 
Sak 31-07/20 Økonomi  
Regnskapsføringen til NQF gjøres via StyreWeb. Alt rundt avlysingen av Norsk Quiltetreff er nå bokført. Det blir 
lite inntekter inneværende år pga. Covid-19.  
 
Sak 32-07/20 Websiden  
Webansvarlig opplyste i møtet at ca. 400 har vært innom den lukkede nettsiden vår. Det er nå lagt ut ganske 
mange av bladene våre.  

 

Sak 33-07/20 Avtale med Media07 ang. setting av mønster til nettside 

Mønster og blader settes og legges ut etter hvert for den lukkede nettsiden. 

 

Sak 34-07/20 Budsjettert stipendpenger 

Stipendpengene er avsatt i regnskapet og må brukes i løpet av 2020.  

 

Sak 35-07/20 Styresamling med bedømming av konkurransequiltene 19.-21.juni på Gardermoen 
Juryering av konkurranseteppene avtales gjennomført i juni.  

 

Sak 36-07/20 Utsatt Årsmøte m/valg 

Det ble vedtatt i styremøtet å utsette årsmøte m/valg til 2021. Man vet lite om hvordan pandemien utvikler seg i 
løpet av høsten, og det vil være urealistisk å anta at man kan klare å gjennomføre et årsmøte med valg i løpet 
av høsten. Det sittende styret må gjennomføre Norsk quiltetreff 2021.  
 
Sak 37-07/20 Oppdatering av medlemslister med mailadresser 
En del av våre medlemmer står ikke oppført med e-postadresse i StyreWeb. 
 
Sak 38-07/20 IR/Redaktør 

Leder opplyste i styremøtet at EQA landene har en virtuell utstilling på Facebook som NQF kan dele. 
Danmark har besluttet å gå helt ut av EQA samarbeidet. 
Blad 2/2020 er straks klar for 1. korrektur og sendes etter planen ut tidlig i juni. 
 
Sak 39-07/20 Eventuelt 
Kursansvarlig jobber videre med avtaler for aktuelle kursholdere til Norsk quiltetreff 2021. 
 
Nedenes, 19. Mai 2020  
 
Berit Boye 
Sekretær 
 

http://www.nqf.no/

