Ystad Tattoo Vänner

Verksamhetsberättelse för Ystad Tattoo Vänner idf. 2011
Föreningens styrelse har varit ordförande Sven Bergman, ledamöter, Lennart Bruhn,
Christer Lindh, Alf Nilsson och Jan Rydemalm.
Suppleanter Eva-Gun Westford och Gunnel Hallberg Dahlman.
Styrelsen har haft åtta (8) protokollförda möten under året
Medlemsantalet var vid årsskiftet 447 st. (En minskning med 24 st.)
Genomförda aktiviteter:
• 5 st. infoblad har skickats ut under 2011 till våra medlemmar.
• Till dom medlemmar som meddelat e-mailadress har det dessutom gått ut 5 st.
Einformationer. (Kortare meddelande, mellan ordinarie utskick, via e-mail)
• Vi bjöd våra medlemmar på fika i Norra Promenaden när Hemvärnets musikkår spelade
sin sommarkonsert den 16 juni. 18 medlemmar kom till konserten.
• Det mesta arbetet i år koncentrerades naturligtvis till Tattoo veckan mellan den 15 och
20 augusti.
● Försäljningen i Tattoo shopen 2011 blev totalt 72 800 kronor varav våra egna varor var
35 800. Resten var Program, DVD/VHS och medlemsavgifter från nyvärvade
medlemmar. Totalt värvades 43 nya medlemmar.
27 medlemmar hjälpte till med försäljningen.
● Vi ansvarade för försäljningen av Programboken och subventionerade den med 25 kr till
de medlemmar som betalt årsavgiften.
127 medlemmar utnyttjade förmånen.
Den praktiska delen av försäljningen stod Ystad Scoutkår för och dom skötte detta till vår
belåtenhet.
● I samband med medlemsvärvningen hade vi ett lotteri med musik CD från de
medverkande orkestrarna. Sammanlagt 24 st. CD lottades ut.
Alla som betalt medlemsavgiften för 2011 var med i dragningen.
● För första gången sponsrade vi också ekonomiskt YIMT.
Blommorna som fungerade som avspärrning inne på arenan och scenerna utanför
arenan på årets DVD var resultatet av vår sponsring.
Ett stort tack till alla Er, som är medlemmar i föreningen, och det stöd ni ger Ystad Tattoo
Vänner
Ystad den 13 mars 2012
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