Trosa den 10 september 2016

Verksamhetsberättelse Lions Club Trosa 20150701 - 20160630
Styrelsen har under året bestått av:
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2.
3.
4.
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8.
9.

President
Vice President
Sekreterare
Kassör
Klubbmästare
Past President
Director
Tail Twister
Medlemskommittéordf.

Bernt Pettersson
Mats Gernandt
Göran Hammarlund
Bengt Larsson
Jörgen Byström
Klas Erlandsson
Hans Andersson
Dori Hamzo
Nils Olby

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 Åda golfrestaurang och decembermötet med traditionellt
julbord hölls på Utsikten i Vagnhärad.
Övriga 7 möten har förlagts i vår ordinarie lokal.
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.
Jan-Åke Terner besökte oss på februarimötet och Per Krantz på aprilmötet.
Medlemmar.
Som nya medlemmar har Tomas Flock, Bo Jernerén och Kerstin Norström tagits
upp i klubben.
Lars Asplund har lämnat oss.
Medlemsantalet är 2016-06-30 = 32 st.

Trosa Marknad
Under ledning av marknadsgeneral Ronny Brox anordnades Trosa Marknad för 57:e
gången den 11 juni 2016. Marknaden var som vanlig välbesökt och lördagen bjöd på
ett utmärkt marknadsväder.
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, ” Aparkeringen” och ”C-parkeringen. Fastighetsägaren till 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 denne..
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.
Efter marknaden bjöds det på samkväm på pensionärernas hus.

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.

Stipendier
Årets Lions Stipendium på 10 000 kr till Trosa amatörfiskeklubb.
Lions Kulturskolestipendium på 5 000 kr tilldelades Markus Hofvander.
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 Sara Andersson, från Friskis o
Svettis 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
Fotbollsskola Trosa Vagnhärads SK
Västerljung IF:s fotbollsskola
Nallar till ambulansen
Alla barns roliga dag
Natasha Andersson får
Zonta
Claudia Jagnes hjälpverksamhet i Gambia
Nödhjälp till Ecuador och Japan
Trosa segelsällskap
Josefin Betschart teaterskola

2 430 kr
6 000 kr
6 000 kr
5 000 kr
3 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
30 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
5 000 kr

Lions 100 år
Trosa kören
Capella Vitalis
Skola i Thailand
Lions Kanna
Brommagården
14 st nödhjälpstält
Summa kronor

På styrelsens vägnar

Bernt Pettersson
Lions President 2015-2016

5 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
10 000 kr
3 000kr
8 000 kr
60 000 kr
189 430 kr

