
Sommarlov

Juni, Juli, Augusti

After Work

Tid och plats meddelas i
senare kommande inbjudan

Scrapträff

15 September
18-22

EFS  Cafédelen

Scraphelg

27-28 September
Margretelund Öjebyn

2014

Nyhetsbrev No: 6 Juni,Juli,Augusti

NorthernLightScrappers

…

Sommarledigt

Nu har vi klarat av                               
ytterligare en ”termin”. Vi i         

styrelsen vill tacka                                     
alla för en mycket rolig och  

inspirerande vår som vi fått ,                       
både av er medlemmar men även av den 
nytillsatta inspirationsgruppen. Ni har 

gjort ett JÄTTEJOBB !!!!!!!!

Vi tar nu sommarledigt och ett nytt 
nyhetsbrev kommer därför tidigast i 

Augusti. Trots det så håll utkik i din 
mailbox, Rätt vad det är dimper det ner 
ett mail med något intressant innehåll.

Till hösten har vi åter mycket kul att se 
fram emot och en del av det ser du i 

rutan här bredvid.

STYRELSEN

via

Jennie 

Suppleant

http://ankisscrapbooking.blogspot.se

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152535175829047&set=pcb.10152535177709047&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152535175829047&set=pcb.10152535177709047&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152535175824047&set=pcb.10152535177709047&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152535175824047&set=pcb.10152535177709047&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152535175834047&set=pcb.10152535177709047&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152535175834047&set=pcb.10152535177709047&type=1


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 
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 
2014:

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 -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/)

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

