Verksamhetsberättelse för Ystad Tattoo Vänner idf. 2017
Föreningens styrelse har varit ordförande. Gunnel Hallberg Dahlman
Ledamöter, Lennart Bruhn, Christer Lindh, Thomas Micha och Jan-Erik Jönsson
Suppleanter Jan Rydemalm och Gitt Glimberg
Styrelsen har haft sju (7) protokollförda möten under året
Medlemsantalet var vid årsskiftet 389 st. (+32)
Genomförda aktiviteter:
- 5 st. infoblad har skickats ut under 2017 till våra medlemmar.
- Till dom medlemmar som meddelat e-postadress har det gått ut 1 st extra
informationsbrev. (Kortare meddelande, mellan ordinarie utskick, via e-post)
Medlemmar som lämnat E-postadress får dessutom YIMT:s informationsbrev.
- Vi har bekostat tryckning av bilstreamers, samt delat ut information om YIMT 2017 i
samband med nationaldagsfirandet den 6 juni, VM kvalet i handboll för damer den 13 juni
och örlogsbesöket den 15 juni.
- Vi har satt ut 10 annonsställningar runt om på Österlen. Samt hämtat in dom efter
tattooveckan
- Vi hade.Tattooshop på Östergatan från måndag till och med lördagen i tattooveckan
och Tattooshop på regementsområdet torsdag till lördag
- Vi har bistått tattoo organisationen, med arbetskraft såväl på expeditionen som på
arenaområdet.
- Vi har genomfört ett CD lotteri för medlemmarna, med 53 CD skivor från dom medverkande
orkestrarna
Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag till ändring av stadgarna.
Under året har vi också arbetat med att ta fram en DVD från YIMT2017.
Tyvärr har arbetet försenats av olika anledningar, men det är vår förhoppning om att den skall bli
klar innan sommaren.
Ett stort tack till alla Er, som är medlemmar i föreningen, och det stöd ni ger Ystad Tattoo Vänner
Ystad den ? mars 2018
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