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Vi kommer att ha en hel del mässerbjudanden och ett speciellt erbjudande till alla medlemmar i 
NorthernLightScrappers! Vid köp över 150:- och uppvisande av ert medlemskort har vi en hemlig 
present till er!! 
(Gäller vid ett köptillfälle per mässdag...)  

 

En lååång sommarPAUS övergår nu till 

HöstScrap! 

 

Carola  
ordf.  

NorthernLightScrappers

Våra Träffar… 

Scrapträff 
30 Aug.   Kl.18–22  

EFS i Piteå 
Cafédelen 

 

Scrapträff 
23 Sept Kl. 18-22 

EFS i Piteå 
Cafédelen 

 

Scrapträff 
13 Okt Kl. 18-22 

EFS i Piteå 
Cafédelen 

 

Scraphelg 
9-10 Oktober 

på Margretelund, 
Öjebyn 

85 medlemmar! 

Superduper roligt & dunderkul!!! 

Nya regler och villkor för MånadensTävling: 

 Alla medlemmar kan lämna in förslag på tävlingar (LO, Skiss, Kort, Scraplift, Altrat, Scrapbingo 

etc.). 

Som medlem anmäler man sitt intresse att anordna en tävling. Detta skickar man till 

bidrag@northernlightscrappers.se 

 En särskild Jurygrupp kommer att utse tävlingarna, från de förslag som kommit in. 

Jurygruppen meddelar medlemmarna när de får med "sin" tävling i MånadensTävling. 

 Den månad man som medlem har med "sin" tävling i MånadensTävling får man inte själv delta. 

 Den medlem som gjort en tävling får vara med och rösta på vinnande bidrag under "sin" månad. 

Man ger 3, 2 och 1 poäng till sina favoritbidrag. Plus en motivering till dessa. 

Senast kl. 21.00 den 6:e i månaden lämnas röstningen in på bidrag@northernlightscrappers.se 

 Den medlem som gjort en tävling gör också ett inspirationsalster till "sin" tävling. 

Inspirationsalstret ska vara inlämnat senast den 25:e månaden innan man har "sin" tävling. 

Inspirationsalstret lämnas in på bidrag@northernlightscrappers.se 

 Den 1:a i varje månad presenteras MånadensTävling på bloggen. 

Inspirationsalstren visas också då. 

 Den 3:e i varje månad presenteras tävlingsbidragen för föreg. månads MånadensTävling på bloggen. 

Bidragen kommer att presenteras på bloggen utan namn - bara siffror. 

 Den 6:e i varje månad, senast kl. 21.00 ska röstningen på vinnande bidrag vara gjord. 

De som röstar är Jurygruppen och den medlem som anordnat tävlingen. 

Man ger 3, 2 och 1 poäng till sina favoritbidrag. Plus en motivering till dessa. 

Röstningen lämnas in på bidrag@northernlightscrappers.se 

 Den 8:e i varje månad presenteras Vinnaren med förnamn, på bloggen. 

Vinnaren presenteras även i kommande Nyhetsbrev. 

Och får sedan sitt pris i brevlådan. Priset sponsras av MånadensFöretag. 

Jurygruppen: 

 Jurygruppen ska bestå av 5 personer. Varav en av dessa blir ansvarig för gruppen. 

Den ansvarige i Jurygruppen håller kontakten med styrelsen. 

 Jurygruppen utser vilka inlämnade tävlingsförslag från medlemmarna som blir valda. Och i vilken 

ordning dessa kommer med i MånadensTävling. 

Jurygruppen meddelar medlemmarna när de får ha med "sin" tävling i MånadensTävling. 

 Jurygruppen sitter 1 år i taget. 

Den Jurygrupp som bildas nu sitter fram till Årsmötet. 

Sedan väljer vi Jurygrupp vid varje Årsmöte framöver. 

 Medlemmarna i Jurygruppen avsäger sig tävlan i MånadensTävling under den period man sitter med i 
Jurygruppen. 

 Varje medlem i Jurygruppen röstar på vinnande bidrag vid varje MånadensTävling. 

Man ger 3, 2 och 1 poäng till sina favoritbidrag. Plus att man lämnar en motivering till dessa. 

Senast kl. 21.00 den 6:e i månaden lämnas röstningen i på bidrag@northernlightscrappers.se 

 Varje månad görs inspirationsalster till MånadensTävling av den som kom med idén till just den 

tävlingen plus 2 st ur Jurygruppen. 

Jurygruppen fördelar själv inom gruppen vilka som gör inspirationsalster till vilka tävlingar. 

Inspirationsalstren ska vara inlämnade senast den 25:e månaden innan aktuell tävling. 

Inspirationsalstret lämnas in på bidrag@northernlightscrappers.se 

Inspirationsalstren kommer att visas på bloggen den 1:a i tävlingsmånaden tillsammans med 
presentationen av MånadensTävling. 

 Jurygruppen kommer att presenteras på bloggen och i Nyhetsbrevet 

 

STYRELSEINFO: Nya beslut gör att 

det inte kommer att finnas butiker 

med försäljning på plats, vid våra 

ordinarie Scrapträffar. Däremot finns 

butiker som vanligt med vid våra 

Tematräffar, Scraphelger och Mässor. 

EFTERLYSNING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Skulle Du som medlem i 

NorthernLightScrappers vilja ingå i 

Jurygruppen? Maila då Ditt intresse till 

kontakt@northernlightscrappers.se 
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Månadens företag: 
 

 
 

 

Vi är en kombinerad Gallerix och Tiimari butik. Med stor bredd på sortimentet. 

Hobby,scrap(litet sort), kontor, dukning, inredning, kort, kvalitets inramn, framkallning, 

poster och bilder m.m.  

Vi ligger på Storg. 44 mitt emot Shopping i Luleå. 
Vi har öppet vard 10-18 lör 10-16 

Tel 0920-281166 

 

Medlemserbjudande till Er medlemmar under September 2010: 

15% Rabatt 

På 

Hobby och Scrap sortimentet. 
 

Erbjudandet gäller mot uppvisande av Ert medlemskort i butiken. 

Kommer: 

Scraphelg!!! 

Boka in helgen den 9-10 

Oktober!  Då anordnar vi 

en helmysig Scraphelg 

igen! Ni medlemmar 

betalar bara halva 

priset!  

Anmäl er till: 
anmalan@northernlightscrappers.se 
 

VÄLKOMNA!!! 

Andra roliga aktiviteter: 
 

 

Miniscrapevent i Skellefteå 
18/9 2010 

Arr: abf & GoldTownScrappers 
 

Scrapträff i Medborgarhuset i Måttsund.   

25-26/9 2010 
Arr: Pysslarna 

 

High Coast Scrap Pysselträff 

i Örnsköldsvik 

16-17/10 2010 

Arr: High Coast Scrap 

 
 
 

Workshop Scrapträff 30/8: 

Minialbum! 

Vill Du delta tar Du med Dig: 

4 cardstock, 4-5 mönsterpapper, 

band att knyta ihop albumet 

med,dubbelhäftande tejp, sax, 

något att biga med och foton 

eller annat dekorationsmaterial. 

Vi ses! 

 

Nu finns NorthernLightScrappers 

även på Facebook.  

Vinnare Maj MånadsTävling:  Maria! 
 

Styrelsens motivering: 
Läcker LO med många detaljer som förhöjer känslan av fart 

och fläkt som fotot visar. Dekorationerna ger tydligt en känsla 

av freestyle.  

Kul inslag med den fina teckningen. 
 

Stort GRATTIS till Dig Maria!!! 

Workshop Scrapträff 23/9: 

Digitalscrap! 

Vill Du delta tar Du med Dig: 

 

Papper och penna 

MånadensTävling September (av Stina): 
Denna gång ska Du göra en layout där du inspireras av 

bilden på något sätt, det kan vara färger, former m.m. 

När du skickar in ditt bidrag berätta då hur du 

inspirerades av bilden. Maila in Ditt bidrag till 

bidrag@northernlightscrappers.se  senast 30/9 2010. 
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