
Trosa den 23 September  2014

Verksamhetsberättelse Lions Club Trosa  130701 - 140630

Styrelsen har under året bestått av:

1. President Klas Erlandsson
2. Vice President Jim Olsson  t.o.m. 2013-12-31
3. Sekreterare Laila Nilsson
4. Kassör Bengt Larsson
5. Klubbmästare Jörgen Byström
6. Past President Hans Andersson
7. Past Past President Mats Gernandt
8. Tail Twister Matti Stenberg
9. Medlemskommittéordf. Roland Berg

Under verksamhetsåret har vi genomfört 9 medlemsmöten och 9 styrelsemöten.

På styrelsemötena har ärenden förberetts inför medlemsmötena.  

Junimötet förlades i år efter vissa önskemål till Trosa kvarn och decembermötet med 
traditionellt julbord hölls i Pensionärernas hus som brukligt är sedan flera år. 

Övriga 7 möten har förlagts i vår ordinarie lokal.  

Under septembermötet besöktes vi av VDG Ann-Cathrine Karlsson och Claudia 
Jagnes från Lion Stockholm. VDG A-C K informerade om flera projekt som pågår 
inom Lions som bl.a. miljöprojekt, mässlingsprojekt, ungdomsläger, utbildningar m.m.
Claudia J informerade om sitt enorma hjälparbete i sitt forna hemland Gambia.

Vid marsmötet var Kajsa Larsson från SFI och berättade om kommunens 
flyktingmottagning och de nyanländas behov om att få svenska kontakter.

Zo Ulla Björkström och vZo Ingemar Andersson samt Marja Warner var vid 
aprilmötet våra gäster. Marja Warner är en ung dam som i Hölö har startat en 
verksamhet som hjälper ungdomar med problem vilket hon informerade om. Ulla B 
och Ingemar A informerade om bl.a. Burn Camp och Lions Quest. 

Klubben har varit representerad vid alla zonmöten som numera är förlagda till Hotell 
Skogshöjd i Södertälje.

Klubben har inte representerats på något distriktsmöte, ej heller på årets riksmöte.

Efter att ha haft samma hyra för vår lokal i 9 år så har vi kommit överens med vår 
hyresvärd att hyran från och med 2015-01-01 skall höjas från 16 000/år till 20 000 
kr/år. 

Medlemmar
Medlemmarna Margaretha Verlaque, Jim Olsson, Yvonne Borg, Åke Borg och Kjell 
Tybring har tyvärr av olika anledningar avslutat sina medlemskap i vår club. Kjell T 
har förflyttat sitt medlemskap till Lions Club i Kungsholmen.



Har vi förlorat 5 st medlemmar så har det också tillkommit 4 nya medlemmar 
nämligen Fredrik Kroneberg, Torolf Ekstrand, Urban Persson och Mia Westberg som 
kommer från Lions Club i Södertälje.
. 

Medlemsantalet är 2013-06-30 = 34 st.

Trosa Marknad
Under ledning av marknadsgeneral Ronny Brox anordnades Trosa Marknad för 55:e 
gången den 14 juni 2014. Marknaden var som vanligt välbesökt och inbringade 
brutto 358 614 kr, netto att disponera blev 176 402 kr.
Av någon anledning så fylldes inte alla marknadsplatser av knallar, om det beror på 
höga kostnader eller nya redovisningsregler är svårt att sia om.
Parkering anordnades i år liksom de senaste åren på ”cirkusplatsen, ” A-
parkeringen” och ”C-parkeringen. Trosa Tryckeri hade även i år på ett mycket 
välvilligt och generöst sätt upplåtit sin parkering och tomtmark åt oss för parkering 
vilket visade sig vara mycket värdefullt, ett sort tack till Trosa Tryckeri. 
Till hjälp för att personellt klara av anstormningen av bilar till respektive 
parkeringsplats har vi i år liksom i fjol fått hjälp av Trosa Edanö Innebandyklubb 
enligt det avtal som sedan tidigare upprättats.
Tidigare års traditionella marknadsmiddag hade i år ersatts med en båttur till Sävö 
Vandrarhem där det intogs enkel förtäring. Efter en kort promenad med besök på ett 
konstgalleri så anträddes hemfärden också den med båt. Inslaget var uppskattat av 
deltagarna även om vädret hade kunnat varit lite varmare.   

Pensionärsaktiviteter
Föregående års lyckade grillbuffèr på Trosagården, Häradsgården och Ängsgården 
anordnades även i år. Trosa-Lasse stod även i år för en mycket uppskattad 
underhållning på alla tre ställena. Det kan poängteras att tidigare års regnskurar helt 
uteblev vilket även det höjde den glada stämningen.

Det tidigare inledda samarbetet med Elisabeths Stiftelse med att underhålla och 
anordna aktiviteter för kommunens pensionärer har fortsatt även i år. Förutom de 
populära fredagsunderhållningarna har det anordnats en båttur i skärgården med 
mat och dryck samt en sommarlunch på restaurang Fina Fisken i Trosa. Båda 
aktiviteterna uppskattades väldigt mycket och blir säkert återkommande.

Som tidigare år har vi till jul för de boendes trevnad pyntat med julblommor på 
kommunens äldreboenden. 

Gambia/Claudia Jagne
Vid septembermötet besöktes vi av Claudia Jagnes som berättade om sin 
hjälpverksamhet i sitt forna hemland Gambia. Efter en mycket intressant och 
fängslande information var det givet att vi skulle engagera oss i hennes 
hjälpverksamhet. Vår eldskäl i ärendet, Tord Löfgren, samlar in och samordnar 
transporter av förnödenheter till Gambia. Tord har även på eget initiativ varit på plats 
och följt upp verksamheten. Aktiviteten är nu också föremål för att eventuellt bli en 
zonaktivitet. 



Stipendier
Årets Lions Stipendium på 10 000 kr delades mellan Trosa Boulesällskap och 
Charlottas Hönshus vilka erhöll 5 000 kr var. Diplom och penningsummor utdelades 
vid Trosa Hembygdsförenings valborgsmässofirande på Trosa torg.
Lions Kulturskolestipendium på 5 000 kr tilldelades Jennifer Mikkonen för hennes 
kunskaper i flöjtspelandets konst. 
Diplom och penningsumma utdelades vid Trosa Hembygdsförenings 
nationaldagsfirande i Garvaregården.

Stadsloppet
Som tidigare år så medverkade Lions med att utse och kröna årets kranskulla. Vid 
en ceremoni vid målområdet erhöll kranskullan  från Trosa/Vagnhärads flicklag i 
fotboll ett smycke som bevis på sin utmärkelse. 

Exempel på ekonomiska bidrag som fördelats vid medlemsmöten, exkl bidrag 
som beslutats centralt.

Julblommor till pensionärerna på Trosa äldreboenden 2 430 kr
Fotbollsskola Trosa Vagnhärads SK 6 000 kr
Västerljung IF:s fotbollsskola 3 000 kr
Nallar till ambulansen 4 000 kr
Alla barns roliga dag 3 000 kr
Ängsgården, bidrag till fontän i ”Sinnenas trädgård” 10 000 kr
Veteranbilsklubben 1 000 kr
Olycksdrabbad familj i Vagnhärad 4 000 kr
Trosakören 5 000 kr
Flottfärd för boende på Häradsgården 2 600 kr
Claudia Jagnes hjälpverksamhet i Gambia 45 000 kr
Katastrofhjälp till Filippinerna 20 000 kr
Annika Vargas barndagshem i Bolivia 10 000 kr

På styrelsens vägnar

Klas Erlandsson
Lions President 2013-2014
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