
 

 

    Trosa den 27 september 2017 

 
 
Verksamhetsberättelse Lions Club Trosa  20160701 - 20170630 
 
    
Styrelsen har under året bestått av: 
 

President  Mats Gernandt 
Vice President  Göran Hammarlund 
Sekreterare  Laila Nilsson 
Kassör  Bengt Larsson 
Klubbmästare  Jörgen Byström 
Past President Bernt Pettersson 
Director  utgått 
Tail Twister  Mia Westberg  
Medlemskommittéordf. Nils Olby (till 2016-12-30, sen vakant) 

 
 

Under verksamhetsåret har vi genomfört 9 medlemsmöten och 9 styrelsemöten. 

På styrelsemötena har vissa ärenden förberetts inför medlemsmötena.   

Bidragsansökningar har beretts av den Lokala kommittén och av den Internationella 
kommittén inför medlemsmötena. 

Junimötet förlades i år på Trosa golfrestaurang och decembermötet med traditionellt 
julbord hölls i Pensionärernas Hus i Trosa. 

Övriga 7 möten har förlagts i vår ordinarie lokal.   

Klubben har varit representerad vid alla zonmöten på Hotell Skogshöjd i Södertälje. 

Klubben har representerats på extra distriktsmöte i 24 sept i Strängnäs och 
distriktsmöte i Kisa i 22 april, men ej på årets riksmöte. 

VDG, Dilip Lagervik besökte oss på septembermötet och ZO Ulla Björkström och 
BZO Ulla-Lena Lindqvist besökte oss på majmötet.  

Medlemmar. 

Som ny medlem har Conny Ålund tagits upp i klubben. 
Nils Olby har lämnat oss. 
 
Medlemsantalet är 2017-06-30 = 31 st. 
 

 
Trosa Marknad 
Under ledning av marknadsgeneral Ronny Brox anordnades Trosa Marknad för 58:e 
gången den 10 juni 2017. Marknaden var som vanlig välbesökt och lördagen bjöd på 
ett utmärkt marknadsväder. 
De flesta platserna var i år fyllda. Utmärkt väder och gott arbete av 
områdesansvariga är möjliga förklaringar till detta. 



 

 

Parkering anordnades i år liksom de senaste åren på ”cirkusplatsen, ” A-
parkeringen” och ”C-parkeringen. Trosa Tryckeri-tomten (Vitt Grafiska) hade även i 
år på ett mycket välvilligt och generöst sätt upplåtits till oss för parkering. Ett stort 
tack till fastighetsägaren.  
Arbetet med att dirigera på parkeringsplatserna har även i år skötts av Trosa Edanö 
Innebandyklubb enligt det avtal som sedan tidigare upprättats. 
Efter marknaden bjöds det på samkväm på pensionärernas hus. 
Till årets marknad introducerades ett nytt administrationssystem, VISMA 
bokföringsprogram. Det har starkt förenklat arbetet med bokföring och bevakning av 
betalningar. 
 

Pensionärsaktiviteter 
Föregående års lyckade grillbufféer på Trosagården, Häradsgården och Ängsgården 
anordnades även i år. Trosa-Lasse stod även i år för en mycket uppskattad 
underhållning på alla tre ställena.  
 
Uppdraget från Elisabeths Stiftelse att 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. 
 
Som tidigare år har vi till jul för de boendes trevnad pyntat med julblommor på 
kommunens äldreboenden.  
 

Lions Ungdomsläger 
På initiativ av LC Trosa förlades årets distriktsläger på Stensunds Folkhögskola 9-21 
juli 2017 med familjeboende veckan innan. Ett stort arbete har lagts ner av en 
arbetsgrupp från zonen under ledning av Tomas Flock. Ett stort tack till honom för ett 
fantastiskt arbete.  
Tack även till familjerna Gernandt och Jernerén samt Agneta Flock för deras insatser 
som familjevärdar och i Jerneréns och Flocks fall för insatser under lägret. 
 
Aktiviteten redovisas i denna verksamhetsberättelse då den i huvudsak planerats 
under föregående styrelse.  
 

Stipendier 
Årets Lions Stipendium på 10 000 kr tilldelades Vagnhärads Hembygdsförening.  

Lions Kulturskolestipendium på 5 000 kr tilldelades Nils Westlund. 
Diplom och penningsumma utdelades vid Vagnhärads Hembygdsförenings 
nationaldagsfirande på Trostorp och Trosa Hembygdsförenings 
nationaldagsfirande på Garvaregården. 
 

Stadsloppet 
Som tidigare år så medverkade Lions med att utse och kröna årets kranskulla. Vid 
en ceremoni vid målområdet erhöll kranskullan Sandra Long-Jerning, Friskis o 
Svettis, ett smycke som bevis på sin utmärkelse.  
 
  



 

 

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

Nallar till ambulansen (enl tidigare beslut) 5 000 kr 

Natasja Andersson ungdomsläger  5 000 kr 

Barnhem i Gambia, driftsbidrag 5 000 kr 

Trosa segelsällskap 5 000 kr 

Josefin Betschart sommarteater 5 000 kr 

Capella Vitalis (enl tidigare beslut) 3 000 kr 

Världens Barn 5 762 kr 

De Rädda Barnen  4 540 kr 

LCIF, till Nils Olbys minne 5 000 kr 

Lions Kanna 3 000 kr 

Fotbollsskola Trosa Vagnhärads SK 6 000 kr 

Västerljung IF:s fotbollsskola 6 000 kr 

Julblommor till pensionärerna på Trosa äldreboenden  

 
 
 
 
 
På styrelsens vägnar 
 
 
 
 
Mats Gernandt 
Lions President 2016-2017 

  
  
  
  

 


