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NorthernLightScrappers

Våren i antågande!
”Vojne”,”vojne” vilken helg det har varit! Massor av
surrande, scrappande, shoppande ,inspirerande
möten med nya människor och deras alster. Tack
alla tjejer från alla håll av vårat län för en trevlig
resa.

Till alla er som inte hade möjlighet att följa med vill
jag bara säga: Kom på våra träffar här framöver! Det
har viskats i mitt öra att det kan komma att ske en
hel del skojiga saker som inte annonseras innan.
Hoppas vi ses och scrappa lugnt!
Jennie
Suppleant

Scrapträff
23 april 2014
18-22
EFS Cafédelen
Tema: I ditt gottiskök + Pringelsinspiration.
Anneli Öqvist föreläser om hur man gör festglaskort och ett
fint kakrör. Vi visar även upp mer inspiration på temat.
Ta gärna med och inspirera oss med dina alster.
Loppis
Kom och handla scrapbookingmaterial till loppispriser.
Eller kom och sälj de Scrapbookingmaterial Du inte längre
behöver eller har på tok för mycket av! Det finns säkert andra
som behöver det bättre.

Kommande
Scrapträff
19 Maj 2014
18-22
EFS Cafédelen
Tema: Blommor
Veronicka Molin visar hur man gör egna blommor.
Vi visar även upp mer inspiration på temat. Ta gärna
med och inspirera oss med dina alster.

Tematräff
Maj
Inbjudan med datum och tema kommer senare

After Work

På årsmötet beslutades att vi skulle
fortsätta ha After work vid höststarten.
För att kunna genomföra detta saknas
just nu 2-3st som med övriga i gruppen
kan ansvara för lokalbokning, knåpa ihop
en inbjudan, boka mat och kanske hitta
på någon liten rolig grej att genomföra
under kvällen. Inga sponsorer måste
”raggas” (om man inte själv vill), mötena
inför blir få om ni är duktiga på att spåna
och mycket av det kan säkert skötas via
mail och chat.
Detta är alltså ett INTE så
betungande evenemang. Tips ,råd och
support får ni av styrelsen som
genomförde förra årets begivelse.
(visst kan jag fina ord? )
Maila till :
Kontakt@northernlightscrappers.se
Om du vill vara med i gruppen
Hoppas vi kan få ihop en grupp så vi till
hösten kan träffas och umgås UTAN
våra scrapgrejer!
Styrelsen via
Jennie /suppleant

Bra att tänka på!!!
• Vid inbetalning till vårt bg konto vänligen notera tydligt för vad ni betalar in. Ibland
kan vi ha 2 eller 3 olika evenemang med samma summa pengar och då är det svårt att
veta vad du betalat för.
• 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.

Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande förmåner
2013:
Kontorsteknik Älvsbyn -15% rabatt på hobbysortimentet 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/)

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

Önskar

Styrelsen

