Qnyppling MC, info december 2015
QMC hade den årliga julfesten lördagen den 5 december och denna gång var vi hemma hos Britta i
Norrköping. Å snacka om julfest! Massor med läckert tilltugg till glöggen och sedan två (!) jultallrikar.
Och det var så himla mysigt, tyckte alla vi 13 st qnypplor som var där. Efter klubbmöte och middag
blev det julklappsutdelning och lämpligt nog fanns det en tomte där hemma hos Britta som fixade allt
med det!

Kommande aktiviteter
Nästa gång gång vi ses blir på 2016 års första klubbmöte, den 17 februari kl 18:00, på Kapten Bille´s
Café & Restaurang i Norsholm.
Då ska vi börja planera för vårens och sommarens aktiviteter. Ett förslag är en utflykt till Tyleklint ca 7
km norr om Tjällmo. Fina vägar dit och fin utsikt. I närheten finns även ”Perkils kättil” som är en av
Sveriges största jättegrytor. Vad sägs om det?!
I början av maj blir det sedvanliga avrostningar i SMC:s regi och i slutet av maj är det dags för Häxrally
i Borlänge. Det är väl högst sannolikt att några qnypplor beger sig dit även 2016? Men vad ska vi hitta
på för kul innan hojsäsonen börjar?!

T-shirts
Vi har 10 st t-shirts som tryckts upp efter beställning till årsmötet i september 2014, men som inte blivit
uthämtade och betalda ännu.
Ni som beställt dessa men inte hämtat ut dem – vill ni fortfarande ha de som ni beställt? Hör i så fall
av er till Anna (anna.kuling@gmail.com) senast måndag den 15 februari. Leverans och betalning sker
vid kommande klubbmöten och aktiviteter. Ev beställda t-shirts som inte blir ”tingade” igen kommer att
säljas på klubbmötet (50 pix).

Medlemsavgift 2016
Nu är det dags att betala medlemsavgift igen, som är 75 kr (precis som vanligt). Gör det senast den
31 januari till postgiro 478 75 56-2. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen!

Hälsningar från styrelsen!

