Ystad Tattoo Vänner

Verksamhetsberättelse för Ystad Tattoo Vänner idf. 2007
Föreningens styrelse har varit ordförande Sven Bergman, ledamöter Gunilla Quist Lundin,
Eva-Gun Westford, Alf Nilsson och Håkan Blixt.
Suppleanter Costy Nilsson och Lennart Bruhn.
Styrelsen har haft tre (3) protokollförda möten under året
Medlemsantalet var vid årsskiftet 288 st.
Genomförda aktiviteter:
• 5 st infoblad har skickats ut under 2007 till våra medlemmar.
• Två bejublade konserter genomfördes av Arméns Trumkårs Underhållningsband på
Ystads Teater den 17 mars.
• Ystad Tattoo Vänner ställde upp med ett stort antal funktionärer vid premiären av
Ystad Int. Military Tattoo 2007 onsdagen den 15 augusti då det serverades bubbel
inne på arenan.
• Tattoo shopen 2007 blev en dunder succé på Österportstorg. Tattoo shopen
bemannades av funktionärer från Ystad Tattoo Vänner under alla dagarna. Förts
hade man shopen på Österportstorg fram till kl. 17.30 sedan förflyttade man shopen
ut till Tattoo arenan för att där fortsätta försäljningen av Tattoot´s reklam artiklar.
Denna förflyttning kunde genomföras tack vare ett gott samarbete med bilfirman Otto
Olsson i Tomelilla som ställt en helt ny Opel skåp till vårt förfogande. Vi framför vårt
varma tack.
Vi i styrelsen lyfta på hatten för er alla som ställt upp och hjälpt till under dessa
fantastiska Tattoo dagar.
• Julkonsert med Big Blow´n Band med gästdirigent Kjell Martinsen och gästsolist Kalle
Leander (solist Ystad Tattoo 2007) genomfördes den andra advent 9 december på
Ystads Teater. Publik endast 171 betalande
• Tyvärr drabbades vi av ett bakslag då ”CHESS en visuell konsert” blev inställd p.g.a.
att den norska regissören gick i väggen och inte vågade ta på sig fler utmaningar
inom den närmaste tiden. ”CHESS en visuell konsert” var ett samarbete med Ystads
Riksteaterförening. Uppsättningen skulle ha genomförts i början av mars 2008.
Ett stort tack till alla Er som är medlemmar i förening och det stöd som ni ger Ystad Tattoo
Vänner
Ystad den 15 mars 2008
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