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  NorthernLightScrappers   

 … 

Gott Nytt År 

Åter igen har ett år passerat. I föreningen har vi gjort 
många spännande saker och provat på en hel del nytt. 

Våren kommer att bjuda på välkända saker som 
Årsmöte, scrapträffar, tematräff och i mars så sker den 

spännande Studieresan till Ö-vik. 

På årsmötet har du din chans att göra din röst hörd. 
Har du något du vill ta upp på övriga frågor? Maila 

snarast till 

kontakt@northernlightscrappers.se                     
Hoppas vi ses på både gamla och nya begivenheter 

med en önskan om fortsatt bra början på det nya året 

Jennie  

Suppleant 

 

 

   

Aktuellt just nu … 

Årsmöte 
26 januari  2014 

15-22 
Furulundsgården  

Vi börjar med årsmöte och avslutar med 
scrapträff.  

Scrapateljen kommer med sin butik 
 

Scrapträff 
13 Februari 2014 

18-22 

Tema ”Kärlek” 
 

Annelie Öqvist visar en boxvikning 
Ta gärna med dig ”kärleksalster” som inspiration 

  

Bra att tänka på!!! 
• När du anmäler dig till våra träffar odyl  

Kom ihåg att ALLTID skriva din mailadress, 
medlemsnr och namn. Den som sitter och 
skickar bekräftelsemail har svårt att 
bekräfta till obefintlig mailadress/namn 
och medlemsnr.  

• Maila in ändrat namn, telenr och 
mailadress för uppdaterat register 

•  Bekräftelse på din anmälan eller 
inbetalning kan ta upp till 8 dagar från att 
du gör den. Har du inte hört något efter 9 
dagar kan du kontakta föreningen. Obs! 
Gör detta via 
Kontakt@northernlightscrappers.se då 
huvudstyrelsen dränks av föreningsarbete 
även på sin ”privata” tid. 

http://www.northernlightscrappers.se/
http://www.northernlightscrappers.se/


Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande förmåner 
2013: 

   
Scrap-Ateljén - 10%  på hela sortimentet. Skriv NLS + ditt 
Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via webshopen 
(http://www.scrap-‐ateljen.se/) 
 

  
Nettans scrapbooking4you - 10% rabatt på köp i webbshopen. Detta kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. OBS! Gäller endast i webbshopen. Uppge 
koden NLS och ert medlemsnummer i meddelanderutan så får ni er rabatt 
avdragen i efterhand. http://scrapbooking4you.se 
 

  
Kontorsteknik Älvsbyn och Piteå -15% rabatt på scrapsortimentet vid 
uppvisande av giltig medlemskort. Samla12 stämplar och få 100:-- ‐ rabatt 
 

 

 Scraphuset – Fri frakt vid order över 300:- Skriv NLS + ditt 
Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via Webshopen 
(http://scraphuset.se/) 
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