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Hej alla medlemmar med mail :)

Så passerar sommaren med en väldig fart och tyvärr har det varit många dagar där
sömnad och inomhusvistelse varit tillåtet. Hoppas att hösten bjuder på ett
angenämare väder. Hösten bjuder i alla fall på Rikstäckesaktiviteter runt om i landet.

Retreat
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Det är sista anmälningsdag till höstens två retreat den 1 augusti. De två tidigare har
varit uppskattade så passa på att träffa andra kviltintresserade och anmäl dig till:

Välkommen på kviltretreat med Rikstäcket i Edsåsdalen utanför Åre! Helgen 22–24
september 2017 syr vi tillsammans med utsikt över fjällvärlden. 
1. Dubbelrum, 2350 kr (alla måltider)
2. Enkelrum, 2650 kr (alla måltider)
Anmälan ulla@rikstacket.se

Välkommen på kviltretreat med Rikstäcket i centrala Norrköping! Helgen 22–24
september 2017 syr vi tillsammans i butiken Husqvarna Tyger och Symaskiner i
Norrköping.
1. Dubbelrum, 2050 kronor (alla måltider)
2. Enkelrum, 2550 kronor (alla måltider)
3. Inget rum, 1350 kronor (alla måltider utom frukost)
Anmälan anja@rikstacket.se

I mån av plats kan också icke medlemmar vara med på retreaten till en kostnad på
ytterligare 400 kronor.

Mer information hittar du i förra tidningen eller på hemsidan.

Årsmöte i Kalmar

Vi har valt att behålla ganska många kurser på årsmötet, trots att dessa inte är
fullbokade. Så passa på att anmäla dig.

Det finns fortfarande plats på dessa kurser:

Denver Double Zip Bag
Tenderness Quilt – Lappmosaik på nytt sätt
Frihandsapplikation
Sy musslor och äppelskruttar
Bring the Basics Bag
Sy en förvaring
Sy ett landskap

Förlängd anmälningstid! Anmäl dig så snart som möjligt, här på hemsidan eller
via mail till anja@rikstacket.se.
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Tidningen

Vi längtar givetvis efter material från er till tidningen. Manusstopp är den 15 augusti.
Material skickar ni till hanna@rikstacket.se eller lägg i en dropbox och dela med
Hanna. Har ni frågor så kontakta Hanna. 

Valberedningen

Visst har ni sett att valberedningen söker två suppleanter till styrelsen. Brinner du för
kviltning och vill ägna tid åt föreningsarbete, tveka inta att höra av dig till:
Eva Cronberg
Tel: 0223-30 000
valberedningen@rikstacket.se

I övrigt väntar en höst med många tankar och planer inför nästa år som faktiskt är ett
jubileumsår!

Med hopp om att få träffa er på årsmötet eller på någon av Syfestivalerna. 
Er ordförande 
Marianne

Vill du ändra eller ta bort din prenumeration av våra nyhetsbrev?
Du kan uppdatera dina inställningar eller ta bort din prenumeration
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