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Til stede Forfall 
Leder/IR: Anita Nilsen 
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 
 

 
Heidi Sæthren (vara 1) 
Tone Sundquist (vara 2) 

Randi Christie, redaktør   

 
Ingen bemerkninger til innkallingen. 
 

Sak 01-01/21 Økonomi 

Det har i den senere tid vært jobbet med å sette av penger til neste år. Inntekter er postert om slik at de 
kommer på riktig år. Budsjettet er foreløpig ikke klart til årsberetningen.  
 

Sak 02-01/21 Websiden  

Kortreferater legges ut på websiden. 
Innleveringsfrist til medlemskonkurransen er kunngjort med dato 20. februar.  
 
Sak 03-01/21 Digitalt årsmøte/kurs/ foredrag 
NQF er registrert i OBOS-løsningen. Sekretær sender ut den foreløpige årsmeldingen for gjennomgang til alle i 
styret. 
 
Sak 04-01/21 Valg av leder  
Forslag til ny leder er et ønske fra valgkomiteen. Styret skal finne en ny representant til valgkomiteen for 1 år. 
                         
Sak 05-01/21 Tepper som varmer, tidligere sak fra styremøte nr. 10 sak 63-10/20 
Saken ble tatt opp i dette møtet. Nytt forslag til tekst kom opp i møtet og sekretær sender forslag til 
styrerepresentantene for høring. Teppeaksjonen har en egen e-post adresse som skal brukes for tildeling av 
vatt. 
 
Sak 06-01/21 Søknad om stipend  
Styret har mottatt søknad om stipend. 
 
Sak 07-01/21 Siste nytt fra IR og Redaktør 
Fra IR er det ikke noe nytt siden alt avlyses. Det ble i styremøtet etterspurt om noen har meldt seg på til 
konkurransen om bildedeling. Frist var 31.12.2020, Det er tre som har meldt seg på. 
Redaktør er i gang med fullføring av innhold til blad nr. 1/2021.  Bladet vil også denne gang ha et mønster å 
tilby medlemmene. Det må undersøkes om det er mulig å få ut rapport for antall besøkende til mønsterdelen vi 
har på lukket medlemsside på nettet. 
 
Sak 08-01/21 Eventuelt  
Det må undersøkes med lotteritilsynet om det er tillatt å avholde et digitalt lotteri for medlemmene. 
 
 
Nedenes, 19. Januar 2021 
 
Berit Boye 
Sekretær 
 

http://www.nqf.no/

