Verksamhetsberättelse för Ystad Tattoo Vänner idf. 2014
Föreningens styrelse har varit ordförande Sven Bergman, ledamöter, Lennart Bruhn,
Christer Lindh, Gunnel Hallberg Dahlman och Jan-Erik Jönsson
Suppleanter Jan Rydemalm och Roy Franzen
Styrelsen har haft sju (7) protokollförda möten under året
Medlemsantalet var vid årsskiftet 373 st.
Genomförda aktiviteter:
• 5 st. infoblad har skickats ut under 2014 till våra medlemmar.
• Till dom medlemmar som meddelat e-postadress har det gått ut 2 st extra
informationsbrev. (Kortare meddelande, mellan ordinarie utskick, via e-post)
Medlemmar som lämnat E-postadress får dessutom YIMT:s informationsbrev.
• Vi bjöd våra medlemmar på kaffe och korv i Norra Promenaden när Hemvärnets
musikkår spelade upptaktskonserten inför Tattoo året den 21 augusti.
• Under året har föreningen efterskänkt det tidigare lånet, på 50000 kronor, till YIMT.
● 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. Cirka 20 medlemmar utnyttjade telefonservicen och 45 kom till expeditionen.
Aktiviteterna under året har inte varit så omfattande eftersom det inte var något Tattoo under
året, men det ökar nu ju närmare vi kommer första veckan i augusti.
Vi planerar också någon form av medlemsvärvningskampanj under året, men vill redan nu
uppmana alla medlemmar att försöka värva släkt och vänner till vår förening.
Med fler medlemmar kan vi bättre hjälpa YIMT att fortsätta traditionen med Tattoo på gamla
regementsområdet i Ystad.
.
Ett stort tack till alla Er, som är medlemmar i föreningen, och det stöd ni ger Ystad Tattoo
Vänner
Ystad den 18 mars 2015
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