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Hej igen!  

Dags för medlemsbrev nummer 2 och vi vill påminna om en del för mellan 
”hägg och syren” skall det hinnas med en hel del eftersom sommaren står för 
dörren och det gäller även för oss i föreningens styrelse. 

Först och främst vill vi påminna om inspirationskviltarna som skall till 
utställningen i Roskilde. Se igenom ditt lager, fotografera det som du vill visa 
upp och skicka in till beryel@rikstacket.se senast den 30 juni. Glöm inte ange 
storleken på din kvilt. Vi väljer och meddelar resultatet. Detsamma gäller 
utmaningen med temat ”Hembygd”, du hittar mera information i vårtidningen 
men också i kommande tidning. 

Årsmöteshelgen är ”spikad” och det blir den 18-20 oktober. Vi kommer att 
husera på Clarion Hotel Gillet i Uppsala som ligger centralt på 
Dragabrunnsgatan.  

Årsmötet kommer att ske den 19 oktober klockan 9.00 – 12.00. Vi är medvetna 
om att eftermiddagen kanske varit bättre med hänsyn till kommunikationer och 
övernattningar men det gick inte att ordna eftersom lokalen som vi skall ha vårt 
årsmöte i är samma lokal som vi senare skall äta vår middag i och hotellets 
personal hinner inte möblera om och ställa i ordning lokalen. Vi hoppas att det 
inte ställer till allt för mycket. I kommande tidning hittar du mera information 
om hela årsmöteshelgens kurser mm. 

En förening måste ha en styrelse och därför är det viktigt att Ni medlemmar är 
aktiva och hjälper valberedningen med att föreslå lämpliga och villiga 
kandidater till styrelsen. Läs valberedningens upprop här nedan. 

Valberedningen efterlyser! 
Inför årsmötet i höst är det mycket viktigt att vi får ihop en fulltalig styrelse. 
Nuvarande styrelse har sedan förra årsmötet gjort ett fantastiskt jobb trots att de 
varit underbemannade med 3 personer! All heder åt styrelsen!  
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Från nuvarande styrelse har 3 medlemmar lovat ställa upp för kommande 
period: 
 - Ledamot Britt-Inger Jönsson (2 år omval) 
 - Ledamot Annika Bergsten (2 år omval) 
 - Sekreterare Birgit Josefsson (1 år kvar) 

Följande poster och mandatperioder behöver vi personer till: 
 - Ordförande (1 år fyllnadsval) 
 - Vice ordförande (2 år nyval) 
 - Kassör (2 år nyval) 
 - Ledamot (1 år fyllnadsval) 
 - Suppleant (1 år nyval) 
 - Suppleant (1 år nyval) 
Tveka inte att nominera eller anmäla intresse r att vara med och driva vårt 
gemensamma intresse vidare. Det är ni medlemmar som ska nominera och rösta 
fram styrelsemedlemmarna så er hjälp är ovärderlig i detta arbete! 
Kontakta valberedningen för att få veta mer! Vi vill ha din nominering senast 
den 15 juni så det är bråttom! 
Skicka ett mejl med namn, bostadsort och telefonnummer så ringer vi upp. 
Hälsningar från Inger, Angelica och Anita. 
valberedningen@rikstacket.se   

Vi vill även påminna om kviltutställningen i Birmingham, England den 1-4 
augusti där blandannat EQA-kviltarna skall visas. Nytt för i år är att EQA-
kviltarna även visas på kviltmässan i Alsace, Frankrike den 12-15 september. 
Till Alsace kan du resa med KB Travel Solutions via flyg från Arlanda eller 
Köpenhamn. I skrivande stund finns fyra (4) platser kvar. Du hittar all 
information här https://bktravelsolutions.se/media/8513/rikstaecket-till-
patchwork-alsace-12-16-september-2019.pdf 

När det gäller utställningar som Ni medlemmar ordnar är det viktigt att anmäla 
detta till kalendariet@rikstacket.se så vi kan hålla hemsidan och kalendariet i 
tidningen aktuella. 

Mycket mera information och inspiration kommer i sommarnumret av tidningen 
så håll ut för den är på gång! Ytterligare inspiration hittar du i fotoalbumen på 
hemsidan, där många bilder som inte får plats i tidningen läggs in. 

Hälsar Beryel och Britt-Inger 


