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NorthernLightScrappers

Extrainsatt Scrapträff 7 juni
Sommarledigt
Nu har vi klarat av
ytterligare en ”termin” och vi i
styrelsen vill tacka alla för en mycket
rolig och inspirerande vår.
Innan vi tar sommarledigt hinner vi med
en extra träff. Mer kan ni läsa här
brevid.
Ha en skön sommar!
STYRELSEN
via
Jennie
Suppleant

Sommarlov
Juni, Juli,
Augusti

Tid: 15-21 för medlemmar
16-20 för allmänheten
Lokal: EFS i Piteå
Gratis för alla

Nettans Scrapbooking4you ska tyvärr lägga ned
sin butik men vill gärna komma till Piteå och
låta oss handla av det hon har kvar. I samband
med det anordnar vi en avslutningträff inför
sommaren. Så ta med plånboken och
scrapsakerna och kom och mys med oss på
söndag!
Nettans kommer att ha utförsäljning med 50%
på hela sortimentet.
Precis som på årsmötet hoppas vi kunna få ihop
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!
Vi bjuder på kaffe.
Tema: Sommargåvor
Ta gärna med och visa olika varianter på
sommargåvor och gå bort presenter till fröknar,
examen/student, konfirmation, bröllp m.m.

Välkomna!

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/

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.

