
REFERAT MEDLEMSMØTE  

TIRSDAG 13. MAI 2014 KL. 19.00 

Sted: Blåfjell, PPT på Selfors 

  www.quilteqvindene.com 

 
 

1. Jubileumskomiteen informerer v/Jorid Øverland 

 Komiteen består av Jorid Øverland, Jorunn Johansen, Elin Hestnes og Rigmor Rydsaa. 

 QQ skal delta på Stennesdagen 15.06.14, kl 11-17, med utstilling av egne arbeid samt 

«salgsbod» med egne produkter. 

 Vi får disponere areal nede i 1.etg i Prestegården og evt. dekorere veggene i kafèen i 2.etg. Hvis 

været tillater det, vil det bli stilt ut quiltearbeid ute også. Det vil bli hengt opp «plakater» med 

informasjon om at det er QQ som står bak utstillingen og salgsboden. 

 Komiteen trenger å få oversikt over hvem som ønsker å delta med produkter for salg – vi 

bestemmer selv hva vi ønsker å legge ut til salg – det ble sendt rundt lister for registrering. 

 Komiteen trenger også å få oversikt over hvem som ønsker å stille ut sine quilter under 

arrangementet – det ble sendt rundt lister for registrering. Har du «restriksjoner» på bruk av 

teppene dine, vil du få anledning til å opplyse om dette ved innlevering av teppene.  

 Komiteen tar ansvar for å planlegge, organisere og demontere utstillingen på Stenneset. 

 Hvis det er noen av medlemmene som ikke er på møte i kveld, men som ønsker å delta, ta 

kontakt med Jubileumskomiteen, på mail til JoridIrene@gmail.com innen 1.juni. 

 Til selve arrangementet trenger vi medlemmer som stiller opp, både som vakt og til salgsboden 

– ta kontakt med medlemskomiteen. Det vil bli etablert en vaktplan, med målsetting å få til at 2 

og 2 medlemmer sitter sammen. Jo flere som melder seg, desto kortere vakter. 

 Quiltene som blir stilt ut, kan hentes på Ytteren skole, samme kveld, etter utstillingen. 

Tidspunkt blir informert om ved innlevering og evt. pr. mail. 

 Hovedmarkeringen av QQ 10 års jubileum skjer til høsten 26-28 september. Vi vil få mer 

informasjon om dette arrangementet til høsten – men også her planlegges det en utstilling.  

 Vi vil i løpet av mai/juni sette i gang et loddsalg som skal vare fram til hovedmarkeringa i 

september og trekkes da. Alle medlemmer kommer til å bli bedt om å selge lodd.  Det er 

ønskelig med premier som QQ sine medlemmer har laget selv – det ble sendt rundt lister for 

registrering. Komiteen tar også i mot andre premier, hvis noen har noe de ønsker å bidra med. 

Også her kan de medlemmene som ikke var på møte – ta kontakt med komiteen for ev «etter 

påmelding». Premiene må leveres inn til utstilling i Bakeribygget den 26.september. 

 Jubileumskomitèen minner også om sy-konkurransen: De som ønsker det kan delta med et 

teppe/quilt på maks 1mx1m og temaet er ”Havmannen”.  Innleverings frist blir før 

hovedarrangementet i høst. 

2. Demonstrasjon av Scan cut v/Laila Nævereid  

3. Besøk fra quiltelaget Lappekjerrignene på Nesna.  

 Tre damer har tatt turen til vårt medlemsmøte. De informerte om at det planlegges et 

Helgelandstreff i slutten av oktober – der de ønsker å samle quiltere fra hele Helgeland til 

en felles syhelg – til glede og inspirasjon  

http://www.quilteqvindene.com/
mailto:JoridIrene@gmail.com


 De har etablert en egen Facebook gruppe – «Quiltere på Helgeland» hvor de vil informere 

om utstillinger, kurs og legge ut bilder. Oppfordrer alle som ønsker det, å melde seg inn i 

gruppen 

4. Duk til PPT v/Elin Hestnes 

 Duken som noen av QQ sine medlemmer har sydd – er nå ferdig quiltet hos Merete 

Ellingsen – se bilde på hjemmesiden vår.  

 Duken er nå overlevert til PPT – som takk for lånet av lokalene 

 Tusen takk til «duk komiteen» - Elin Hestnes og Mette Solstad, som har hatt ansvaret for 

dette fellesprosjektet  og til alle som har bidratt i prosjektet. Godt jobba! 

5. Garn & tekstil og QQ arrangerer foredrag med Merete Ellingsen – 

 Fredag 23.mai kl 18 – på Babettes 

 QQ sine medlemmer har gratis inngang/øvrige kr.100,- 

 Garn & tekstil holder åpen butikken – etter foredraget  

 For mer informasjon – se egen mail til medlemmene/hjemmesiden vår og FB vår 

6. Vis og fortell 

 Som alltid var det mye fint å se under «vis og fortell» - bildene er lagt ut på vår hjemmeside 

 Heidi Hildrumsen demonstrerte «to farvet» lukke kant – som hun hadde funnet tips om på 

internett – på denne adressen: 

www.quiltehilde.blogspot.no/2013/03/lukkekant.html 

 

7. Ryddekomite: 

 for kvelden - avtalt forrige møte – ikke tilstede i kveld. Rigmor Rydsaa stilte sporty opp. 

Tusen takk  

 Ryddekomitte neste møte; Tone Lill og Unn Nerdal 

 Husk å gi beskjed til styret hvis du blir forhindret til å komme på medlemsmøte, ev avtal at 

noen andre tar oppdraget ditt  

8. Kakebakere  

 Tusen takk til kveldens kakebakere: Inger Røssvoll og Wenche 

 til neste møte: Tove Lyngved og Anita Holmstrand 

9. Neste møte – 2. september kl 19 

 Husk at datoer for møter og kurs vil du finne på hjemmesiden vår – under 

aktivitetskalenderen 

10. Navnelapper 

 Flere av quilteqvindene hadde sydd seg navnelapp – håper flere gjør det til neste møte. Kan 

jo være kjekt å bruke disse på Stennesdagen og våre andre arrangementer. 

 

 

Tove Lyngved/Hege Brønlund 

referent 

 

http://www.quiltehilde.blogspot.no/2013/03/lukkekant.html

