Referat fra Quiltelagsforum på Årsmøtehelgen fredag 16. mars 2018
kl. 17.00–18.30 på Sundvolden Hotel

Tilstede var ca. 18 representanter fra quiltelagene. Fra NQF møte Randi
Christe, redaktør for Norsk Quiltebllad og Inger Otesen, quiltelagskontakt.
Agendaen var på forhånd sendt ut tl alle kontaktpersoner på quiltelagslisten på
www.nqf.no og tl alle påmeldte tl quiltelagsforumet via registreringen tl
Årsmøtehelgen.
Hvordan kan vi få fereenne medlemmer?
For mange quiltelag, og også for NQF, er det en utordring å få nye medlemmer
inn i laget. Det er veldig populært å sy, men hvordan kan vi klare å få blarn,
unge og ferske sømentusiaster interessert i det vi holder på med? Hvordan kan
vi klare å skape en interesse for å være med i en organisasjon?
I Fredrikstad hadde de et program/halvårsprogram hvor de ønsket andre
velkommen tl møtet. Tema var å vise hva du syr på, og å ta med en venn tl
møtet. Dete hadde bllit godt motat, og de hadde fåt nye medlemmer på
denne måten.
Trondheim er et stort quiltelag, og har økt med ca. 30-40 medlemmer siste
året. På medlemsmøtene har de en inngangsblillet. En rimelig pris for
medlemmer, og en del høyere pris for ikke-medlemmer. Den høye gjesteprisen
gjør at de gjerne får gjestene som medlemmer.
De har organisert ulike aktviteter for å komme i kontakt med ungdom som
syr / er interessert i søm. De har invitert studentgrupper tl temakvelder med
redesign og strikking.
Noen lag har inspirasjonskvelder for å trekke nye medlemmer. Det blle også
sagt at det er viktg med felles aktviteter for å skape samhold.

NQF kan blidra tl økning i medlemsmassen, blåde for quiltelagene og tl NQF.
Det er ønskelig at NQF «forer» lagene med det som er «nyt». Quiltelagene
ønsker også å få blesøk av NQF for å skape interesse for organisasjonen.
Norsk Quilteblad og NQF
Norsk Quiltebllad er medlemsblladet for NQF. Det er medlemmene som eier
organisasjonen og de kan påvirke innholdet i blladet ved å sende inn blidrag tl
blladet. Dete er det viktg å minne medlemmene om. Det skrives med jevne
mellomrom om det i blladet (se redaktørens spalte), men redaksjonen
oppfordrer medlemmene om å snakke med sine syvenner om det også.
Hvis vi lokalt forteller lit om «min blutkk», «mit quiltelag», og andre lokale
arrangementer/hendelser vil vi blidra tl at andre rundt om får kjennskap tl oss.
Norsk Quiltebllad må ikke forveksles med kommersielle bllader en kan ablonnere
på.
Representantene fra quiltelagene ønsker at NQF sender ut informasjon de
motar så de har en grunn tl å nevne NQF på møtene sine.
NQF og Norsk Quiltebllad ønsker seg «amblassadører» i quiltelag og -grupper
som kan fortelle om NQF, verve medlemmer og formidle kontakt mellom
medlemmer og blladredaksjonen. Hvordan kan NQF og redaksjonen «blelønne»
slike «amblassadører»?
Noen foreslo redusert pris på kurs/middag e.l. på Årsmøtehelgen.
Quiltelagskontakten tar ideene med tl det nye styret.
NQF planlegger en ny verveblrosjyre. Denne kan lages digitalt og kan skrives ut
lokalt for utlevering i lokalmiljøet, alternatvt blestlles fra NQF. Vi må alle være
med å spre kunnskap om NQF.
I NQF trefer vi alle de hyggelige quilterne. Butkker, designere og quiltelag
skaper et fellesskap som gir nye venner.
Årsmøtehelgen blyr på utstllinger, medlemskonkurranser, kurs, blutkker og
foredrag.

I noen lag får et styremedlem dekt reisen tl årsmøtehelgen mot at de forteller
og viser blilder fra arrangementet når de kommer tlblake. Hvis styret ikke reiser,
kan andre medlemmer søke for å få dekning av inntl 00 av reisekostnadene.
Mange ønsker at Årsmøtehelgen fytes rundt i landet. Det vil være viktg for
rekruteringen. Noen spurte om quiltelag kan hjelpe tl med å fnne egnede
lokaler for å arrangere Årsmøtehelgen andre steder i Norge.
Styret i NQF ønsker også å fyte arrangementet rundt, men økonomi gjør det
vanskelig.

Aksjon Tepper som varmer
Aksjon Tepper som varmer er en aksjon i regi av NQF. Lena Andersen er
aksjonsleder. NQF oppfordrer alle quiltelag og -grupper som leverer quilter tl
langtdssyke blarn og unge om å ta kontakt med Lena så vi kan få registrert alle
tepper.
Diverse
Noen søker Spareblankstielsen om midler tl ulike formål fra år tl år. Det er
viktg at informasjon om slike muligheter når ut tl medlemmene.
Det var ønskelig at NQF sender ut info om StyreWebl, men her må lagene selv
ta kontakt. StyreWebl er en selvstendig bledrii.
Eter denne Årsmøtehelgen overtar Lillian aarpestad som ny quiltelagskontakt.
Tema for neste Quiltelagsforum er foreløpig sat opp med følgende:
«Hvordan søke midler fra Studieforblundet, og hvilke kriterier gjelder?» De
quiltelag som skal søke midler fra Studieforblundet må bll.a. være oppført som
quiltelag på netsiden tl NQF.
Jeg takker for at så mange prioriterte å delta på Quiltelagsforum 2018 tl tross
for at det blle en meget hektsk dag for de feste. Takker også for alle innspill.
Styret i NQF og jeg vil gjerne ha tlblakemeldinger fra dere, ros og ris. Da kan vi
utvikle oss og blli bledre sammen!
Med vennlig hilsen

Inger Otesen
Quiltelagskontakt NQF
Kom gjerne med en evaluering av Norsk Quiltetref 2018 og Quiltelagsforum tl
quiltelagskontakt@nqf.no

