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Ingen bemerkninger til innkallingen. 
 
Sak 49-09/20 Økonomi  
Kasserer informerte om at det har vært lite av regninger gjennom sommeren.  
Reiseregninger sendes til StyreWeb på nye skjema med kopi til kasserer.  
Etter flere påminnelser om manglende betaling av medlemskontingent vil nå disse medlemmene strykes fra 
medlemsregisteret. De vil heretter ikke motta bladet. 
 
Sak 50-09/20 Instruks og ansvarsfordeling mellom jurysekretær og utstillingsansvarlig. 
I tidligere styrer har oppgaven vært håndtert av en og samme person, men det var enighet i styret om at 
arbeidsinstruksene skal gjennomgås for å tilpasse at dagens styre har jurysekretær og utstillingsansvarlig hver 
for seg. Det må utarbeides en arbeidsinstruks nr. 2 for kommende styrer dersom oppgavene samles hos en og 
samme person.  
 
Sak 51-09/20 Norsk Quiltetreff 2021 
Invitasjon er laget og alt er kommet med i bladet. Korrektur fra styrets medlemmer på bladet er sendt til redaktør 
som har gjennomgått og videreformidlet til trykkeriet. 
Påmeldingsløsningen på nett skal nå klargjøres og testes av styrets medlemmer før dette er klart for 
påmeldinger på nettet. 
F.o.m. 2021 vil påmelding til konkurransen bli en webløsning. 
 
Valg til nytt styre.  
De styremedlemmer som opprinnelig skulle ut av styret skal ha blitt kontaktet av valgkomiteen. Det må inn nye 
kandidater for valg i 2021 da flere av de som skulle vært inne i styret fra 2020 nå har trukket seg. 
 
Sak 52-09/20 Norsk Quiltetreff 2022 
Styret ser på flere alternative steder for å gjennomføre Norsk Quiltetreff i 2022. 

 
Sak 53-09/20 Medlemsregisteret 
Oppdatering av medlemslister med mailadresser 
Styret jobber videre med oppdatering av medlemsregisteret. Det er fremdeles mange medlemmer som ikke står 
oppført med e-post adresse.  
 
Teknisk løsning for at medlemmene kan velge blad i papir eller digitalt 
Styret bør bestemme om de ønsker en slik løsning og henvender seg til StyreWeb om å hjelpe til med å få til en 
automatisk løsning. 
 
  

http://www.nqf.no/


Sak 54-09/20 IR/Redaktør 
Noen av styrets medlemmer har lest korrektur på bladet. Redaktørspalten skal også på plass og redaktør 
ønsker å få sagt noe om medlemsutstillingen som ble så mørk.  
Det er en utfordring at vi ikke lenger har noen store annonsører, kun Bernina. Omslag, side 2 er på spesialpapir 
og denne siden bør helst brukes til å vise en fin quilt siden gjengivelsen blir så fin.  
Redaktøren mottar lite bilder til vis og fortell i bladet, og det ble foreslått i styremøtet å legge ut et innlegg på 
Facebook om at det må sendes inn bilder av quilter. Quiltelagskontakten vil sende ut e-post til quiltelagene med 
litt forskjellig informasjon og vil da også be om at det sendes inn bilder fra medlemsmøter. 
Produksjonsplan for 2021 er sendt til alle i styret for kommentarer/godkjenning. 
Det blir spennende å se om det nye mønsteret i bladet faller i smak hos medlemmene.  
 
IR: Beyond the FoQ 
Det ligger fortsatt ute workshop og foredrag som det er mulig å se på. Bl.a. Dawn Cameron-Dick. Antar at disse 
blir liggende ute til 31. august. EQA har innkalt til møte 31. august.  
Tema for neste år er ikke klart ennå, men vi håper dette blir klart 31. august. 
 
Sak 55-09/20 Henvendelser fra Quiltelag ang avlysninger av medlemsmøter 
Styret har fått noen henvendelser fra quiltelag ang. avlysing av medlemsmøter.  
Styret diskuterte henvendelsen og det ble foreslått at lagene f.eks. kan holde dialog og kontakt på en lukket 
medlemsside på Facebook. Det går fint an f.eks. å gjennomføre Vis og Fortell til et avtalt tidspunkt på en lukket 
medlemsside på Facebook. Et lag gjennomførte uten problemer sommerlotteri for medlemmene med hjelp fra 
Vipps og Facebook.  
Quiltelagskontakten tar initiativ til å sende ut et brev til quiltelagene som en høsthilsen og påminnelse til lagene. 
 
Sak 56-09/20 Eventuelt 
Styret skal avtale tidspunkt for et fysisk høstmøte.  
 
 
Nedenes, 25. august 2020  
 
Berit Boye 
Sekretær 


