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Tilstede Forfall 
Leder/IR: Anita Nilsen 
Kurs: Olaug Sleveland Johansen 
Medlemssekretær: Olaug Unnerud 
Kasserer: Inger Ottesen 
Utstilling/annonse/butikk: Ingrid Olavsdotter  
     Nesland 
Jurysekretær/Quiltelagskontakt: Vivi Heine-Hansen  
Heidi Sæthren (vara 1), deltok lørdag formiddag 

Nestleder/webansvarlig: Gretha C. Ristad 
Sekretær: Berit Boye 
Tone Sundquist (vara 2) 

Randi Christie, redaktør Anne Karin Gjendem, hjelper 

 
Ingen bemerkninger til innkallingen. 

 
Sak 40-08/20 Økonomi  
På grunn av avlysingen av Norsk quiltetreff 2020 hadde NQF søkt om midler fra Lotteri- og stiftelsestilsynet fra 
potten som ble øremerket for frivillige og kultur. NQF fikk tildelt hele søknadssummen. 
 
Sak 41-08/20 Norsk quiltetreff 2021  
Det arbeides med invitasjon til Norsk Quiltetreff 2021. Kursoversikt er nesten ferdig og klar til bladet. 

Programmet er gjennomgått og justert med små endringer. Leder kontakter Helle C.E. Løvenskiold for 

Workshops på lørdag. 

Det utarbeides et nytt skjema for konkurranser. Påmelding til konkurransen skal skje via web og betaling skjer 

samtidig som påmelding til treffet. 

 

Sak 42-08/20 Årsmøte med valg 2021 

Leder tar kontakt med leder for valgkomiteen. Det må undersøkes om de som var villige til å stå på valg f.o.m. 

2020 fortsatt er interessert i å være på valg i 2021.  

 

Sak 43-08/20 Medlemsregisteret 

Det sendes ut en siste purring i post til de som ikke har betalt medlemskontingent.  

 

Sak 44-08/20 Annonsepriser 
Styret i NQF skal se på ulike løsninger for annonser og/eller markedsplass. Endringer vil være på plass f.o.m. 

2021. 

 

Sak 45-08/20 IR/Redaktør 

Jubileumsquiltene som er på vandring, befinner seg nå i Latvia. Quiltene vil bli sendt i retur til sine respektive 
eiere når vandringen er ferdig. 
 
Sak 46-08/20 Henvendelser på mail og på nett 
Styrets medlemmer skal kun besvare henvendelser som kommer på mail som er gjort som en direkte 
henvendelse. 
 
Sak 47-08/20 Norsk quiltetreff 2022 

Vi hadde møte med Hotellspesialisten fredag 19. Juni. Styret vil gjøre en avtale med Hotellspesialisten for å 
arrangere fremtidige treff.  
 
Sak 48-08/20 Eventuelt 
Ingen spesielle saker. 
 
  

http://www.nqf.no/


Styremøter videre i høst: 
Tirsdag 18. august 2020 kl. 20-22 
Tirsdag 22. september 2020 kl. 20-22 
Tirsdag 20. oktober 2020 kl. 20-22 
 
Styresamling i månedsskiftet nov/des.  
 
Juryering av bidrag til medlemskonkurransen «Fritt fram» ble foretatt fredag 19. juni. Det var mange flotte 
bidrag til årets konkurranse. Alle tepper er nå levert/returnert til bidragsyterne. 
 
 
Gardermoen, 21. juni 2020  
 
Inger Ottesen 
Vikarierende sekretær 


