Ystad Tattoo Vänner

Verksamhetsberättelse för Ystad Tattoo Vänner idf. 2009
Föreningens styrelse har varit ordförande Sven Bergman, ledamöter Gunilla Qvist Lundin,
Christer Lindh, Alf Nilsson och Håkan Blixt.
Suppleanter Eva-Gun Westford och Lennart Bruhn.
Styrelsen har haft fem (5) protokollförda möten under året
Medlemsantalet var vid årsskiftet 390 st. (Nytt rekord)
Genomförda aktiviteter:
• 3 st. infoblad har skickats ut under 2009 till våra medlemmar.
• Den 12 juni medverkade vi vid Laurentii Gosskörs konsert i Bromma kyrka
• Mycket av årets arbete var koncentrerat till Tattoo-veckan från måndagen den 10
augusti till söndagen den16 augusti
• Ystad Tattoo Vänner svarade för markservicen vid YIMT:s förbrödrings partyt efter
invigningen på Revingehed.
15 talet medlemmar delade ut mat och dryck till 650 musiker.
● Försäljningen i Tattoo shopen 2009 blev rekordartad speciellt under Tatto-veckan då
vi hade öppet från 11.00 till föreställningen började. Arrangemanget med 2 fasta
försäljningsställen, dels på Österportstorg och dels vid Tattoo-arenan och
överlappande öppettider bidrog säkert till succén. Vi sålde också drygt 50 medlemskort till YTV under dessa dagar. 20 medlemmar hjälpe till med försäljningen.
● Vi ansvarade för försäljningen av Programboken.
Den praktiska delen av detta stod Ystad Scoutkår för och dom skötte detta till vår fulla
belåtenhet.
● Vårt hittills största arrangemang var söndagens avslutningskonsert på Ystad teater.
En oförglömlig upplevelse där Graham Jones dirigerade både The Band of Her
Majesty´s Coldstrem Guards och publiken. För att få slut på alla extranummer, som
applåderades fram, spelade man till slut den engelska nationalsången och sedan var
det enligt engelsk tradition definitivt slut.
Vi kan bara hoppas att 2011 års konsert blir lika bra och välbesökt
● I slutet på året tillkännagavs att vår styrelseledamot och Ystad International Military
Tattoos upphovsman Håkan Blixt tilldelats Ystad Kommuns Kulturpris.
Enligt vår mening ”äntligen” och helt välförtjänt. Ett stort grattis till Håkan Blixt
Ett stort tack till alla Er som är medlemmar i föreningen och det stöd ni ger Ystad Tattoo
Vänner
Ystad den 20 mars 2009
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