
Tilstede var 15 deltakere som representerte 13 quiltelag.  I tillegg var Eirin Jørgensen, 
medlemsansvarlig i NQF og Inger Ottesen, Quiltelagskontakt i NQF.  Det var 21 påmeldte til 
Quiltelagsmøtet, så mulig at ikke alle nådde fram til møtestart.

Agenda var på forhånd sendt ut til alle kontaktpersoner på quiltelagslisten på www.nqf.no og 
til alle påmeldte til quiltelagsforumet via registreringen til Årsmøtehelgen.

Økonmien til NQF har de siste par årene blitt betydelig forbedret, og det er levert gode 
overskudd.  Kostnadene har vært holdt på et nøkternt nivå.

Medlemskontakten har det siste året jobbet veldig målrettet med å få på plass e-
postadresser til medlemmene.  Faktura sendes ut elektronisk (på mail) og det er derfor viktig 

å gi beskjed hvis du endrer mailadresse.  Dette sikrer at viktig informasjon kommer raskt
fram til riktig person. 

Når flest mulig har mailadresser sparer vi mye porto. Vi bruker gjerne det lokale 
quiltelagets epostadresse dersom denne er aktivt i bruk – vi vil gjerne ha oppdatert info
på quiltelagslista på nqf.no. Fint om quiltelagskontaktene kan informere om dette i 
sine quiltelag.

Det siste året har det vært arbeidet veldig mye med medlemsappen GNIST.  I denne 
finnes medlemskort og diverse medlemsfordeler som kun er tilgjengelig i GNIST.  
GNIST kan hentes ned på telefon, ipad/lesebrett og pc.  Bl.a. kan nevnes rabatt i 
nettbutikken til Stoffdronning og rabatt på flybilletter hos Norwegian.  Flere fordeler 
vil komme til, og vil kun bli tilgjengelig i medlemsappen.

Styreweb: 

På Quiltelagsforum i 2016 var det en gjennomgang av Styreweb som arbeidsplattform.  
NQF har brukt dette siden 2014, og er fornøyd med å få alt samlet et sted.  

Et par større quiltelag er i gang med å prøve dette.  Vi ser at for små quiltelag så er det
ikke så mye besparende med Styreweb.  Men for Quiltelag med mange medlemmer så 
kan det være veldig gunstig å ta dette i bruk.  Fordelen er at alt av dokumenter, 
regnskap etc. ligger der, og en kan fakturere medlemskontingent fra Styreweb.  Dette 
gjør at en ikke er personavhengig i forhold til historikken i laget, og nye 
styremedlemmer vil kunne oppdatere seg relativt raskt.  Det er lett å holde oversikt.

Referat fra Quiltelagsforum i Dronningsalen på
Sundvolden fredag 24.mars 2017 
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Norsk Quiltetreff: 

Styret har jobbet mot årets quiltetreff og også med å planlegge treffene framover i 
tid.  Neste år er det 30-års jubileum for NQF og dette holdes på Sundvolden 16.-18. 
mars 2018.  Hvis du/dere har ideer til kurs eller kjenner til kursholdere som flere bør 
få kjennskap til, så ønsker vi at dere tipser oss om det.  Eventuell forslag om kurs og 
arrangementer kan sendes til quiltelagskontakt@nqf.no. Alle kurs må være planlagt og 
avtalt innen begynnelsen av juni 2017.

Veldedighetssøm

De fleste quiltelag driver med en eller annen form for veldedighetssøm.  

 Tepper som varmer - Enten i regi av quiltelaget eller at enkeltpersoner syr og går
sammen om levering til sykehusene.  Hvert fylke har sin kontaktperson for 
overlevering av tepper.  Under møtet ble det nevnt at tepper til kuvøsebarn 
skulle ha lyse, rolige farger på baksiden.  Dette hadde et quiltelag fått et 
spesifikt ønske om fra sitt lokale sykehus.

 Søstre for Søstre - Dette er toalettmapper som sys og fylles med nødvendige 
toalettartikler.  Det er små prosjekter som de fleste kan sy og enten sende til 
Desiree eller at laget går sammen om å fylle og levere til sitt lokale krisesenter.  
Mappene leveres til krisesentre rundt omkring i landet.

Og i tillegg har vi noen som syr på

 Days for girls, presentert på sundvolden i 2015
 Hjerteputen – var presentert i Norsk Quilteblad høsten 2016.

Kontakten mellom NQF og medlemmene:

 Det er et ønske at orientering ut til quiltelag/medlemmer blir forbedret,
 Medlemmer/Quiltelag kan melde inn nyheter som flere kan ha nytte av, til 

quiltelagskontakt@nqf.no så kan NQF videreformidle til andre
 Sette opp en oversikt over regler i studieforbundet, og hvordan søke kursstøtte.
 Ha en oversikt over quiltelagenes blogger på nettsiden til NQF.

Erfaringsutveksling
Det var snakket litt om bruk av blogg og facebook-sider.  Blogg er offentlig og 
tilgjengelig for de som vil lese bloggen og se bilder.  Facebook-sider kan være lukket for
andre enn medlemmer eller åpen for alle.  Nystartede quiltelag har hatt veldig god nytte
av blogger til andre quiltelag for å vite hvordan man skal drifte et quiltelag, ideer til 
kurs osv.  De hadde aldri klart seg uten den hjelpen en blogg gir til dette.  
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Blogger bidrar til at inspirasjon og videreutvikling av ideer hos andre, både 
enkeltpersoner og quiltelag.  En facebook-side som er lukket har ikke samme funksjon. 

Da ønsker jeg dere en fin og sømmelig vår og høst, og håper at vi ses på quitlelagsforum 
neste år.

Med vennlig hilsen

Inger

Quiltelagskontakt NQF
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