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Til stede Forfall 
Nestleder/webansvarlig: Gretha C. Ristad 
Kurs: Olaug Sleveland Johansen 
Medlemssekretær: Olaug Unnerud 
Kasserer: Inger Ottesen 
Sekretær: Berit J. Boye 
Utstilling/annonse/butikk: Ingrid Olavsdotter  
     Nesland 
Jurysekretær/Quiltelagskontakt: Vivi Heine-Hansen  
Anne Karin Gjendem, hjelper 

Leder/IR: Anita Nilsen 
Heidi Sæthren (vara 1) 
Tone Sundquist (vara 2) 
 
 

Randi Christie, redaktør  

 
Ingen bemerkninger til innkallingen. 
 

Sak 64-11/20 Økonomi  
Økonomisk status er stort sett lik som ved forrige styremøte. Annonsørene i bladet er flinke til å betale faktura.  
Det ser ut for at økonomien balanserer fint i år. 

 
Sak 65-11/20 Norsk Quiltetreff 2021 
Info vedr. flytting av treffet 
Det ble informert i styremøtet om møte med det nye hotellet. Det vil bli bedre plass både i kursrom og for 
butikk/utstilling ved å flytte arrangementet til Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.  
 
Status påmelding så langt 
Påmelding ble gjennomgått i styremøtet. Noen feiler i påmeldingen og vi vil kontakte disse for å gi dem hjelp. 

Etter 6. november starter påmelding for ikke-medlemmer.  
Det må lages presentasjoner til Facebook av kursholdere og kurs.  
 
Samarbeidende quiltelag 
Avtale er gjort med samarbeidende quiltelag om hjelp til treffet. 
 
Messevegger 
Styret undersøker en kontakt for å få rimeligere priser for leie av messevegger. 
 
Planlegge alternativt treff/årsmøte 
Som et alternativ vil styret undersøke gjennomføring av digital gjennomføring av årsmøte.  
 
Annet som har med treffet å gjøre 
Blokklotteriet – Utlysningstekst skal være med til blad 4/2020. 
 
Sak 66-11/20 Websiden 
Innholdet på websiden må regelmessig ha gjennomgang og oppdateringer. 
Katalog for konkurransen 2020 skal legges ut på lukket medlemsside når den er klar. Alle mønster tilknyttet 
bladene skal også ligge på lukket medlemsside. 
 
Sak 67-11/20 Medlemsregisteret  
Tekst på innmeldingssiden må redigeres av StyreWeb.  
 
  

http://www.nqf.no/


 
Sak 68-11/20 IR/Redaktør 
Det har vært jobbet non-stop siden sommeren med å få klart alt til blad 4/2020 og ferdigstilling av 
utstillingskatalogen. Ny annonsør er skaffet til bladet. 
 
Sak 69-11/20 Eventuelt  
Ingen spesielle saker. 
 
 
Nedenes, 20. Oktober 2020 
 
Berit Boye 
Sekretær 
 


