



Verksamhetsberättelse för 

Sveriges Tivoliägareföreningen år 2017


Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:  

Ordförande 	 	 Pierre Herman

Vice ordförande 	 Richard Berglund 

Sekreterare	 	 Ann-Sofie Persson 

Vice sekreterare	 Mats Eriksson 

Kassör		 	 Helena Schicht 

Ledamöter: 	 	 Bo Ardin 

Suppleanter	 	 Calle Karlsson 


Revisorer	 	 Eva Netterström 

	 	 	 Per-Åke Bergström 

	 	 	 


Styrelsen har haft 1 styrelsemöte samt 2 stycken telefonmöten, 8 februari samt 3 mars. 


Föreningen har under verksamhetsåret haft 98 antal medlemmar.


Verksamhet 

Pierre startade med att besöka alla medlemmar och uppdatera sig om läget. 


Föreningen har vunnit gehör gällande Lotteriutredningen. 


Föreningen har skickat Jonny Berglund på elsäkerhets kurs. 


Representanter i styrelsen har haft möten med Tomer och MAF den 21 januari, 7 mars och 17 
oktober 

Det diskuterades fördjupade samarbeten samt planering inför Almedalen juli 2017. 


Styrelsen har skickat brev till alla Sveriges kommuner gällande evenemangsplatser. 

Samtliga kommuner har svarat och vi ser positivt på detta. 


Möte med Skatteverket 15 februari ang kassaregister. 


Tillskrivit Kulturrådet för ett möte mellan oss, ej fått svar. 


Richard Berglund deltog i ESU höstmöte i Berlin 28 september. 


Tagit fram förenings logga digitalt samt påbörjat arbete med ny hemsida. 




Vi har tillskrivit Statens Järnbanetillsyn i Norge, Sveriges Handelskammare samt Norges 
finansdepartement gällande försäkringar för svenska tivolin. 


Möte på transportstyrelsen den 2 mars 2017 där föreningen vann gehör. Men Transportstyrelsen 
vill ha rättspraxis. 


Skrivit brev till både Skatteverket och Finansdepartementet under våren kassaregister och sänkt 
moms. 


Föreningen hade tillsammans med Tomer en plats under Almedalsveckan vilket vi anser var 
väldigt lyckats. Vi nådde fram med vårt budskap till samtliga riksdagspartier och hade även ett 
möte med skatteverket gällande kassaregister. 


Slutord  

Avslutningsvis vill passa på att tacka för förtroendet och ett gott samarbete under det gångna 
året. 


Bromma 3 november 2017 


Pierre Heramb		 	 	 	 Richard Berglund 

Ordförande 	 	 	 	 	 vice ordförande





