Verksamhetsberättelse för Ystad Tattoo Vänner idf. 2015
Föreningens styrelse har varit ordförande: Sven Bergman,
Ledamöter: Lennart Bruhn, Christer Lindh, Gunnel Hallberg Dahlman och Jan-Erik Jönsson
Suppleanter: Jan Rydemalm och Roy Franzén (avgick under året).
Styrelsen har haft tio (10) protokollförda möten under året.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 393 st. (+20)
Genomförda aktiviteter:
 Fyra infoblad har skickats ut under 2015 till våra medlemmar.
 Till dom medlemmar som meddelat e-mailadress har det dessutom gått ut en extra
E-information. Därutöver har dessa medlemmar även fått YIMT:s informationsbrev.
 Under året har vi genomfört två medlemsvärvningskampanjer med en nyskriven
informations broschyr. Vid nationaldagsfirandet i Ystad och under tattooveckan i
hamnen och på arenan. Totalt fick vi 37 nya medlemmar.
 Detta år har YTV verkligen haft stor betydelse för Tattoot´s genomförande,
Vi har stöttat affischering längs vägarna på Österlen med 25 000 kronor. Vi har
bekostat reparation av taket på en vaktkur och mindre annonsmaterial med 25 000 kr.
Vi har dessutom bidragit med 150 000 kronor för att få en ljudanläggning som, utan
fördröjning, kunde synkronisera sången från Anders Ekborg, med musikkårernas ljud
utan mikrofoner.
● I år hade vi en Tattoo shop i Ystad hamn under alla dagarna. Där sålde vi våra
souvenirer, biljetter och program. Vi hade också en shop på arenaområdet.
Totalt sålde vi för 27 654 kronor (exklusive biljettintäkter)
18 medlemmar hjälpte till med försäljningen och medlemsvärvning. TACK till alla.
● I samband med medlemsvärvningen hade vi ett lotteri med musik CD/DVD från de
medverkande orkestrarna. Sammanlagt 52 st. CD/DVD lottades ut.
Alla som betalt medlemsavgiften för 2015 var med i dragningen.
Ett stort tack till alla Er, som är medlemmar i föreningen, och det stöd ni ger Ystad Tattoo
Vänner
Ystad den 23 mars 2016
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