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Randi Christie, redaktør  

 
Ingen bemerkninger til innkallingen. 
 

Sak 70-12/20 Økonomi  
Økonomien pr. september er tilfredsstillende og viser overskudd. Utgiftene våre er for det aller meste 
relatert til produksjon og trykking av medlemsbladet. 
 
Sak 71-12/20 Norsk Quiltetreff 2021 
Dersom Norsk Quiltetreff 2021 må avlyses, må alternative måter for gjennomføring av årsmøte  

bli vedtatt av styret. 

Sak 72-12/20 Websiden  
Siden forrige møte er det blitt ryddet litt på siden. 
Når utstillingskatalogen er klar, skal den legges ut på websiden. Norsk Quilteblad legges ut på lukket 
medlemsside når bladet er sendt ut. Oppdatert liste over kursholdere vil bli lagt ut. 
 
Sak 73-12/20 Medlemsregisteret  
Styremøtet besluttet å sende ut et julebrev til medlemmene.   

 
Sak 74-12/20 Valg 2021  
Valgkomiteen arbeider fortsatt med å finne nok kandidater til nytt styre. 

Sak 75-12/20 IR/Redaktør 
Ikke mye som skjer på IR-fronten for tiden. Vi har fått henvendelse om de seks quiltene som er på 
rundtur, om vi ønsker å få dem tilsendt eller vente til sommeren. Styret vedtok at vi avventer. Quiltene 
er i trygg forvaring hos formann. 
Redaktør melder at bladet sendes ut fra mandag 23.11. Deretter legges det digitale bladet ut. 
Den digitale katalogen skal også legges ut når den er ferdig. 
Blad nr. 1/2021 er startet på, og mye er allerede på plass.  
 
Sak 76-12/20 Kan hjelperen vår delta i medlemskonkurransen? 
Hjelper til styret kan delta i medlemskonkurransen, da hun ikke sitter i styret.  
 

  

http://www.nqf.no/


Sak 77-12/20 Eventuelt  
En tidligere sak fra styremøte nr. 10, sak 63-10/20 vil bli tatt opp som egen sak i nytt styremøte. 
Det skal legges ut en påminnelse på nettsiden og Facebook om at det er mulig å søke styret om 
stipend. 
 
 

Nedenes, 17. November 2020 
 
Berit Boye 
Sekretær 
 


