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Ingen bemerkninger til innkallingen. 
 
Sak 57-10/20 Økonomi  
Kasserer informerte i styremøtet at resultatet så langt i år tegner bra for NQF, men at vi fortsatt har litt utgifter 
som vil komme. At resultatet er så bra skyldes koronatilskuddet som NQF mottok. 

 
Sak 58-10/20 Påmeldingsløsningen  
Fordeling av hva vi skal teste i påmeldingsløsningen 
Alt ang. påmeldingen for butikkene er lagt inn i StyreWeb og er nå klart for korrekturlesing og testing fra styret. 
 
Påmelding til konkurransen   
Påmelding til konkurransen vil fra i år bli gjennom StyreWeb. Påmelding til medlemsutstillingen blir som 
tidligere. 
 
Sak 59-10/20 Norsk Quiltetreff 2021 
Så langt er alt i rute for Norsk quiltetreff 2021. 
 
Sak 60-10/20 Websiden – 25 min 
Den lukkede medlemssiden 
Det vil bli fastsatt datoer for når Norsk quilteblad er digitalt tilgjengelig for medlemmene. 
Mønster i bladene legges også ut digitalt. 
Galleri for konkurranser har vært etterlyst av medlemmene. Dette blir liggende på åpen nettside.  
 
Sak 61-10/20 Medlemsregisteret  
Digitalt blad kontra papirutgave kan bli et valg for medlemmer. StyreWeb må lage en teknisk løsning for å klare 
å sortere dette i medlemsregisteret. Det vil bli sendt ut informasjon til medlemmene etter hvert. 
 
Sak 62-10/20 IR/Redaktør 
I Europa avlyses alle treff, men noen av landene har i stedet greid å få til digitale løsninger. 
Disse landene har fått noen av kurslederne til å holde workshops på nett f.eks. via zoom og mange medlemmer 
har samlet seg og vært på nett.  
De norske EQA teppene til utstillingen er nå på lager i påvente av at de kan bli sendt på ny utstilling.  
Det er ikke kunngjort noe tema for EQAs barnekonkurranse. 
Redaktør melder at blad 4 nå fylles og tok opp i møtet om det som tidligere, skal vises bilder av teppene til 
konkurransen. Styret vedtok at dette skal gjøres.  
Redaktør venter på stoff til bladet fra ny reisehistorie. Det er også mottatt stoff til vis og fortell. 

 
 
 
 

http://www.nqf.no/


Sak 63-10/20 Eventuelt  
- Styret vil ta opp sak ang. regler for tildeling av vatt til Tepper Som Varmer i neste styremøte. Reglene vil bli 

kunngjort for medlemmene. 
- Styret har mottatt henvendelse og vil besvare denne ang. teppet som ble laget for Norsk quiltetreff 2020. 

Treffet ble som kjent avlyst. 
- Samarbeidende quiltelag for Norsk quiltetreff 2021 må avtales. 

 

 
 
Nedenes, 22. September 2020 
Berit Boye 
Sekretær 


