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NorthernLightScrappers

…

Gott Nytt År

Åter igen har ett år passerat I föreningen! Vi har 
gjort många spännande saker och provat på en 

hel del nytt.

Våren kommer att bjuda på välkända saker som 
Årsmöte, scrapträffar, tematräffar mm. Men vi 
börjar med kombinerad scrapträff/Årsmöte. 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

Kommande

Scrapträff

10 Februari 2015
18-22

EFS Cafédelen

Tema
Föreläsning om Tags i olika 

tekniker och former

Aktuellt just nu …

Årsmöte
25 januari  2015

10-22
Furulundsgården 

Scrapträff med Årsmöte 
Scrapateljen kommer med sin butik 

och Carina föreläser om hur du gör en 
Cantilever Box 

Bild lånad avAmanda Bates at the 
craft spa. Images copyright 

Stampi´n Up 2014



Kallelse till Årsmöte
& Inbjudan till scrapträff med föreläsning

Datum: Söndag 25 Januari
Plats: Furulundsgården
Tid: 10.00 – 22.00
Pris: Gratis

Varmt välkommen till NorthernLightScrappers Årsmöte som även i år kommer att hållas på Furulundsgården. I samband med 
årsmötet kommer vi även anordna en scrapträff med en föreläsning.

Carina från Scrap-Ateljén kommer med delar av sin butik och kommer under dagen att hålla i en Cantilever Box föreläsning. 
Material till boxen finns att köpa på plats av Carina.
Denna föreläsning är helt frivillig så man behöver inte delta om man inte vill. Det är alltså helt okey att komma och scrappa sitt 
eget precis som vi haft det tidigare.

Under denna dag anordnar vi även en fikabuffé där alla som vill tar med sig en valfri sort att bjuda på. Så fram med bakgrejerna
så att vi får ett fullspäckat fikabord!
Mat under dagen ansvarar man själv för. Kök finns att tillgå. Affär och pizzeria finns i närheten.

Ingen anmälan behövs till denna träff.
Denna dag är bara för dig som är medlem i NorthernLightScrappers.
Vi kan med glädje även meddela att alla vakanta platser till styrelsen och andra ansvarsgrupper är tillsatta för kommande 
verksamhetsår. Däremot behöver vi din röst får att klubba igenom besluten så kom och gör din röst hörd.

Varmt Välkommen
/Styrelsen
NorthernLightScrappers

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för mötet (mötesfunktionärer)
3. Godkännande av årsmötets utlysning enligt stadgarna
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet
6. Fastställande av röstlängd
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomi/Kassarapport
9. Revisionsberättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Information från Styrelsen
12. Fastställande och beslut om budget
13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår (År 2015)
14. Motioner och stadgeändringar till årsmötet
15. Förtroendeval
15.1. Ordinarie förtroendeval
15.2. Val av styrelsesuppleanter
15.3. Val av revisor
15.4. Val av revisorsuppleant
15.5. Val av valberedning
16. Övriga förtroendeval (Sitter tills vidare)
17. Övriga frågor
18.Mötet avslutas



Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande förmåner 
2015:

Scraphuset –20% och fraktfritt på order över 250:- Skriv NLS + ditt
Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via Webshopen 
(http://scraphuset.se/)

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

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://scraphuset.se/
http://www.scrap-‐ateljen.se/
http://scrapbooking4you.se/

