Qnyppling MC, info oktober 2014
Den 27 september var det årsmöte, som hölls i Fyrvaktarbostaden på Femörehuvud i Oxelösund. Det
var10 st medlemmar närvarande och vi tittade först på ”Femöresfortet”, den nedlagda men bevarade
försvarsanläggningen inne i berget, sedan hade vi möte och sist men inte minst en himla god och glad
middag! Det var inte det lättaste att grilla i blåsten på udden- men bra blev det! Hälften stannade kvar
över natten i och Gunilla fångade söndagsmorgonen på årets bild: en soluppgång med rosalysande
himmel över havet! Grillade gjorde vi även lördagen den 30 augusti då vi firade 17-års jubileum med
partaj i Lambohov. Det blev en himla trevlig kväll som efterlämnade träningsvärk i skrattmusklerna!

Kommande aktiviteter
Söndag 19 okt
kl 11:00 –

Höstutflykt till Omberg
Om vädret är tillräckligt bra samlas vi för en sista gemensam utflykt för säsongen!
Avfärd kl 11.00 från macken vid Vallarondellen i Linköping för färd mot Omberg. Ta med
egen fika och matsäck eftersom det är stor risk att fikaställen har stängt för året.
Anmälan och kommunikation sker via Qnyppling- sidan på Facebook. (Och den som
”vägrar FB” får väl ringa till en vän!)

Lördag 22 nov
17:00 –

Julfest
Se nedan.

JULFEST!
Årets julfest blir lördagen den 22 november i ett litet eternithus på Movägen 12 i Finspång.
Vi börjar kl 17:00 med klubbmöte å sedan blir det någon slags mat och dryck (till självkostnadspris)!
Det kan bli trångt men finns det hjärterum så går det!
Självklart blir det också ett julklappsbyte (same procedure as last year), så ta med en julklapp till ett
värde av ca 75 kr!
Föranmälan senast den 17 november till anna.kuling@gmail.com. Meddela då också om det är
något i matväg som du inte tål eller vägrar att äta!

VÄLKOMNA!
Rapport från årsmötet
Det blev inga förändringar i styrelsen, som består av Annica Åkerström-Olofsson (ordf), Anna Kuling
(sekr), Anitha Hermansson (kassör), Britta Landstedt och Gunilla Sühl. Medlemsavgiften ändras inte
heller utan blir 75 kr även nästa år. Verksamhets- och räkenskapsåret kommer att ändras från brutet
till kalenderår. Ändringen träder i kraft vid årskiftet 2015/16. Mötet beslutade även att ge en gåva till
vår externa webmaster som tack för det utomordentliga arbetet!

T-shirts
Det går fortfarande bra att beställa skitsnygga t-shirts! De är vanliga svarta av unisex-modell med
QMC-logga mitt fram under halsringningen till det otroliga priset på 50 kr/st! (QMC sponsar med
kostnaden för själva trycket.) Beställning till Eva Carlsson via mail: eva.carlsson@ahlsell.se. Ange
storlek (S-XXL, ”normala” storlekar) och antal. Tröjorna levereras och betalas vid kommande
aktiviteter.

TREVLIG HÖST!
Hälsningar från styrelsen!

