Ystad Tattoo Vänner

Verksamhetsberättelse för Ystad Tattoo Vänner idf. 2012
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 445 st. (En minskning med 4 st.)
Genomförda aktiviteter:
• 3 st. infoblad har skickats ut under 2012 till våra medlemmar.
• Till dom medlemmar som meddelat e-mailadress har det dessutom gått ut 8 st.
mejl informationer. (Kortare meddelande, mellan ordinarie utskick, via e-mail)
• Vi har under året fått en egen hemsida och egen e-mail adress.
Ett STORT tack till Jan-Olof Fridenman som gjorde allt arbetet åt oss.
• Vi ordnade i samarbete med Hagestad Touring en resa till Eksjö Tattoo. 17 personer
deltog i resan och några medlemmar kom till Eksjö norrifrån. Eksjö Tattoo var en trevlig
upplevelse och några idéer från arrangemanget tog vi med oss hem.
• Vi bjöd våra medlemmar på kaffe och korv i Norra Promenaden när Hemvärnets
musikkår spelade upptaktskonserten inför Tattoo året den 21 augusti.
50 medlemmar kom till konserten samtidigt värvades 11 nya medlemmar.
• Under året har föreningen stöttat YIMT:s marknadsföring med dels ett bidrag på 50.000
kronor och dels ett lån på ytterligare 50.000 kronor. Allt för att komma igång med
marknadsföringen i god tid innan biljettsläppet
● I samband med årets biljettsläpp bjöd vi dom köande på kaffe och kaka. Vi hade också
ett separat telefonnummer för medlemmar som bor för långt bort för att köra till Ystad.
29 medlemmar utnyttjade telefonservicen och 41 kom till expeditionen.
● Året avslutades med ett medlemslotteri där vinnarna fick FBC/HvmY:s CD skiva
Ett musikaliskt halvsekel.
Ett stort tack till alla Er, som är medlemmar i föreningen, och det stöd ni ger Ystad Tattoo
Vänner
Ystad den 14 mars 2013
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