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E-information 2019/4
Medlemmar i Ystad Tattoo Vänner
Hoppas ni njuter av sommaren och vårt vackra land. I år är det ju en ”lagom”
sommar.
Lite har hänt sen vi gick ut med information senast.
Vi i YTV har haft årsmöte. Styrelsen omvald. Handlingarna finns på vår hemsida.
YIMT, Ystad International Military Tattoo har haft årsmöte (föreningsstämma) och en
extra föreningsstämma. För den som följt media så vet ni att Ystad Tattoo är nerlagt.
Tyvärr hade inte kommunikationen mellan den ekonomiske ansvarige/styrelsen och
revisorerna fungerat så det gick inte att godkänna bokslutet denna gång heller. Det
blir ytterligare en extra föreningsstämma för att avsluta allt ekonomiskt.
Tråkigt, men de där entusiasterna som ska driva ett så stort arrangemang finns inte.
Vi hittade i alla fall dem inte. Kanske någon tar tag i tråden längre fram.
Positivt var att aldrig förr ha media, dagstidningar, TV och Radio varit så intresserade
av vad som hände inom Tattoo som veckan efter extra föreningsstämman. Jag satt i
stort sett i telefon hela dagen efter mötet, för ingen inom Tattoo-styrelsen var
anträffbar.
Tur Tattoo vänner finns.
Vi har haft planer på en Militärmusikdag i Ystad under hösten. Tyvärr får vi inte ihop
det med tillräckligt deltagande, så vi satsar på våren 2020. Våra ungdomar i
föreningen tillsammans med Kronprinsens Husarers Musikkår jobbar med
arrangemanget. Vi ber att få återkomma.
Under förhösten kommer YTV-s styrelse att arbeta fram en plan på hur föreningen
YTV ska leva vidare eller inte. Det har kommit in många idéer från medlemmar och vi
tackar för det. Styrelsen kommer även att kalla till ett extra årsmöte under hösten.
Till dess så önskar jag och alla andra i styrelsen er en skön sommar och en härlig
höst.
Varma hälsningar
Gunnel Hallberg Dahlman
ordförande i YTV
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