Qnyppling MC, info december 2014
Nu är det jul igen (snart) å som vanligt har QMC legat steget före. Julfesten gick av stapeln redan den
22 november å qnypplorna på plats på Movägen i Finspång var om möjligt ännu snyggare än vanligt i
julfeststasserna. Det blev en varm kväll på många sätt ☺, å det dracks glögg och skrattades å det åts
å skrattades å så fick vi alla julklappar! Vad mer kan man begära?

Kommande aktiviteter

Favorit i repris! Bowling å lite mat å lite prat å klubbmöte på Hugos i Norrköping (tvärs över gatan från
tågstationen), torsdagen den 22 januari. Banorna är bokade kl 18-19 å sen äter vi. Bowlingen kostar
220 kr per bana. Det finns en bowlingmeny för ca 265 kr och uppåt som inkluderar både mat och
bowling. Vi som vill och kan vara med bestämmer detaljerna efter helgerna.
Föranmälan senast onsdag den 14 januari till Marie: marie.el.Karlsson@lio.se.
Vid klubbmötet fortsätter vi med diskussionen som började på julfesten om ”travel survival-kit”, dvs
vad är oumbärligt i en grundläggande packning. Vad finns i ditt travel survival-kit”? Finns det ultimata
kitet? Kan det finnas ett Qnyppling-kit?
I övrigt får alla i uppdrag att tänka till om förslag till aktiviteter i vår och sommar.

Hemsidan
Samtliga medlemmar uppmanas att skicka material för publicering på hemsidan, till
webmaster@qnypplingmc.se, - bilder, foton, berättelser! Det behövs också en ny ”frontbild” och vid
något klubbmöte eller annan träff i vår ska fixa vi ett tjusigt foto med qnypplor och hojjar!
Vi ska också skapa ett galleri med foton på våra ”travel survival-kit”? Vi är alla olika och därmed också
våra ”kit”. Hur ser ditt ut? Skicka ett foto!

T-shirts
Som sagt, det går fortfarande bra att beställa skitsnygga t-shirts, vanliga svarta av unisex-modell med
QMC-logga mitt fram under halsringningen till det otroliga priset på 50 kr/st! 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. Det och det går också att trycka QMCloggan på andra klädesplagg (som tål hög värme). Kontakta Eva.

Medlemsavgift 2015
Nu är det dags att betala medlemsavgift igen, som är 75 kr (fortfarande oförändrad). Gör det senast
den 31 januari till postgiro 478 75 56-2. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen!

Hälsningar från styrelsen!

