Verksamhetsberättelse för Ystad Tattoo Vänner idf. 2018
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-Jones
Styrelsen har haft tre (3) protokollförda möten under året. Därutöver har några beslut fattats via
mailkonversation, som förankrats vid påföljande fysiska möte i protokollen.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 341 st
Genomförda aktiviteter:
- 3 st. infoblad har skickats ut under 2018 till våra medlemmar.
- Till dom medlemmar som meddelat e-postadress har det gått ut 3 st extra
informationsbrev. (Kortare meddelande, mellan ordinarie utskick, via e-post)
- Årets verksamhet har varit på en ganska låg nivå. Till största delen beror det på att
praktiskt taget hela den gamla styrelsen för YIMT valde att avgå under året.
- Vår ordförande har ingått i den grupp som arbetade med att hitta kandidater till en ny
styrelse
- Vi har sponsrat en träff med de personer som var intresserade av att sitta i den nya
styrelsen. Vi har även sponsrat ett extra årsmöte för YIMT där en ny styrelse valdes.
- Vi har producerat en DVD från YIMT2017 och alla medlemmar som betalt medlemsavgift för
2018 har fått ett exemplar. DVD:n kan inte köpas utan får endast delas ut till medlemmar.
- Vi har sponsrat Hvmk/FBC:s musikkårs jubileumskonsert på teatern med 10.000 kr.
- Vi har deltagit i Ystad kommuns Nyinflyttardagen. Vi fick där 4 nya medlemmar.
- Vi har spelat över VSH filmerna från 1999, 2001 och 2003 års Tattoo till DVD.
Planen är att överlämna filmerna från alla 10 tattoo föreställningarna till Stadsarkivet.

Vi skall göra allt vi kan för att Ystad International Military Tattoo skall återkomma och riktar ett stort
tack till alla Er, som är medlemmar i föreningen, och det stöd ni ger Ystad Tattoo Vänner.
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