Oslo Pin Club Info # 242, 06.03.2017
Vel møtt til byttemøte
onsdag 8. mars 2017 kl 17

Welcome to our Trade Meeting
Wednesday March 8th at 5 p.m.

Du kommer vel!!

Are you coming?

Oslo Pin Clubs
byttemøter våren 2017

Oslo Pin Club’s
trade meetings, spring 2017

Torsdag 6. april (Generalforsamling)
Torsdag 11. mai
Alle medlemsmøtene holdes i kantinen i bygg 14
på Ullevål universitetssykehus
og starter kl 17.
Skriv ned disse viktige datoene.
Sett av tid til å delta på møtene.

VM allround på
skøyter
på Hamar 2017
Pinsen til Skøyte-VM ble en kjempesuksess!
Allerede lørdag ettermiddag var det meste av
pinsopplaget solgt.
Kun 70 pins var igjen og disse ble solgt den første
timen på søndag.
Vi har lagt av et fåtall pins til våre medlemmer.
De som mener de har bestilt, men ikke mottatt,
må gi ny beskjed til klubben så vi får sendt ut disse.
Restopplaget legges ut på møtet til onsdag.
Da går resten!
Bestill hos gunnar@oslopinclub.org
eller SMS på telefon 95943032.

Thursday April 6th (General Assembly)
Thursday May 11th
All member’s meetings are held in the building
14 cantina at Ulleval University Hospital
and starts at 5 p.m.
Note these important dates.
Participate if possible.

The World Speed
Skating
Championships 2017
The pin to the World Allround Speedskating
Championships was a great success.
Saturday evening most of the pins were sold.
Only 70 pins were left and
sold the first hour on Sunday.
We have put aside a few pins for our members.
Those of you who have ordered the pin
but not received one
will have to send a message to the Club.
Order by mail to gunnar@oslopinclub.org
or SMS by phone +47 95943032.

Generalforsamling 2017/General Assembly 2017
Vi serverer et lett gratis måltid / We will serve a light free meal

Første varsel om
Generalforsamling
og byttemøte
torsdag 6. april kl 18

First reminder of
General Assembly
and traders meeting
Thursday, April 6th at 6pm.

Du kommer vel!!
Byttemøtet starter kl 17,
Generalforsamlingen starter kl 18.
Blant saker som er til behandling:
Styrets årsrapport for 2016.
Regnskap for 2016 og Budsjett for 2017.
Valg til styret.
Saker som ønskes tatt opp må meldes til
Styret innen 23. mars.

Hopefully, you’ll be there!
Trade meetings starts 5pm,
General Assemble starts 6pm.
Matters coming up on the meeting are:
Annual Report 2016.
Accounts for 2016 and Budget 2017.
Election to the Board.
If you have matters you want to present at
the meeting tell the Board before March 23rd.

Medlemskontingenten 2017

The membership fee 2017

Medlemskontingenten er stadig lav,
kun kr 250 pr år.

The membership fee is still low,
only NOK 250 per year.

Vi ber om at medlemskontingenten blir
innbetalt til
vår konto nr 1600 19 94100

We ask you to pay the fee as soon as
possible to our
account no 1600 19 94100.

Når du betaler, husk å oppgi
navnet ditt og at innbetalingen gjelder
OPC-kontingent for 2017.

If you live abroad,
pay $30 by PayPal to
gunnar@oslopinclub.org

Det hadde vært supert om innbetalingen skjer
nå slik at vi unngår å måtte purre.

We would be happy if you could pay soon to
avoid reminders.

Drammen Pin Klubbs
byttemøter høsten 2016

Drammen Pin Club’s
trade meetings autumn 2016

Drammen Pin Klubb har byttemøter den siste
torsdagen i måneden, fra kl 17.
Flott lotteri, massevis av pins!

Drammen Pin Club has members meetings the
last Thursday every month, from 5 p.m.
Great lottery, lots of pins!

Hvor holdes møtene?

Where to meet?

Møtene holdes på veikroen Marché ved den tidligere
Kjellstadbommen på E-18 ved Drammen, på høyre
side av E-18 i retning Oslo.

The meetings are held
at Marché, just outside
of Drammen.

Besøk www.oslopinclub.no / visit www.oslopinclub.no
For Oslo Pin Club
Gunnar Rolland

