
1. Velkommen og valg av referent.  - Rita Ostad

     Det var iallefall 45 medlemmer som kom til medlemsmøtet. Det var et 
 fantastisk oppmøte :-))

2. Vi hardde invitert Mona Iglum til å lære oss litt om fargelære. Vi fikk innblikk i 
hvordan fargebruken har endra seg fra tidligere til nå, og om Johannes Itten, 
sveitsisk maler, designer osv. Vi fikk innblikk i fargesirkel med 12 

farger,primærfarger - kan ikke blandes, sekundærfarger - de som er blanda, 
tærtierfarger - når man blander primærfarger og sekundærfarger.  Kalde-
varmkontrast, komplementærkontrast, balanse , kvalitetskontrast, 
imultankontrast - et optisk fenomen, det foregår i øyet. Treklang, fargesirkel, 
sett en likesida treknt inni sirkelen, og du får da 3 farger som passer sammen. 
Firklang - legge et kvadrat i fargesirkelen.  Sjekk også ut denne nettsida til 
Vidar Eriksen - www.formgiver.no .Let etter Ittens fargesirkel på heimeisda, 
den kan være grei å ha for hånden når man plukker ut stoff. Det var et flott og 
lærerikt foredrag Mona hadde. Skal prøve å få lagt ut hele foredraget hennes 
på nettsida vår.

3. Heimesida til QQ.  Info om den. Anita demostrerte, men det ble litt trøbbel 
med nettverket, så det ble litt amputert. Men, vi prøver å få Petter Rønningsen 

med på neste møte.  Alle som vil ha passord og tilgang til heimesida, sender 
inn forspørsel fra den gjeldende mailadresse, vi lager brukernavn og 

medlemmet trykker på «glemt passord» på heimesida. De vil da få tilsendt 
passord, og har da både brukernavn og passord. Skal prøve å lage ei 
brukeroppskrift som vi legger ut på heimesida vår.

4. Kursleder til høsten. Vi har leita etter kursholdere. Vi står på venteliste til 
AnnaKa, ca. 2014.  Høsten 2012 kommer Hanne Schneider. Kjent for bl.a. 
Hannes Quiltcorner (blokksying). Vi prøver på lokale krefter i høst - Jorid og 

Jorunn, Jorid har snakka med Tone Finanger, der går bra å holde kurs med 

dette så lenge dette blir internt i foreninga. Hvis noen har spesielle ønsker, 
kan det sendes mail til Jorid. Inger Elvebakk er også en mulighet. 

5. Sylan. Komite - Wenche og Greta informerer 15.- 17. november. Garn og 

Tekstil kommer med butikken sin.  Vanlig sylan, med påmelding - påmelding 

30. oktober til Britt og Greta, nærmere info kommer. 
6. Salg av lodd - boklån.

7. Vis og fortell - Anbjørg Granlund viste fram en duk som er kjøpt hos  Amish. 
Wenche viste fram flere tepper og div. punger, der det ble brukt broderier 
sammen med stoff. Også ei veske med et gammelt broderi og stoff, bl.a. med 

ei rute med papirsøm.

8. Kakebakere til neste møte 15. november. Wenche Breimo og Lisbeth Olsen.

Vi glemte å ordne med blomster og vin til Mona Iglum. Dette har hun mottatt i 
ettertid.
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